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LỜI NÓI ĐẨU 

Để giúp cóc em học sinh ôn tâp và rèn luyên kĩ nâng làm bài thi và 

kiểm tra môn Sinh học. chúng tôi biên soạn cuốn : "ôn tộp và kiểm tra Sinh 

học 11". Cuốn sách gồm 2 phổn : 

Phân I: ôn luyện lí thuyết và bài tập 

Phân này được biên soạn theo tùng chưong của SGK Sinh học 11, 

trong mỗi chưong đều cò 4 nội dung co bàn sau : 

- Mục tiêu : Nêu những kiến thúc và kĩ nâng mà học sinh cổn phỏi đạt 

đưọc sau khi học xong tùng chưong. 

- Tóm tát nội dung : Nêu những khái niệm, kiến thức cốt lỗi của tùng 

chưong. Những khái niệm, kiến thúc này dược trinh bày ngốn gọn, lôgic và 

có hệ thống, giúp ngưòi học dẻ tiếp thu và có thể vận dụng trong khi làm 

bài thi và kiểm tra. 

- Câu hỏi và bài tập : Hê thống câu hỏi và bài tâp phủ kín nội dung 

của chưong. được biên soạn tù dẻ đến khó, tử ca bàn đến nâng cao. 

- Huống dân trà lòi câu hỏi và giỏi bài tộp : Câc lời giái dược biên soạn 

dây đù, ngán gọn và dễ hiểu, giúp ngưòi học nhanh chóng tiếp thu kiến 

thức, cố diéu kiện mở rộng, nâng cao và hệ thống hốa kiến thức. 

Phân II: Giới thiệu dể thi vờ kiểm tra 

Trong phân này, chúng tôi biên soạn các dé kiểm tra 15 phút, kiểm tra 

giữa học kì và thi học kỉ, nhàm giúp học sinh tộp giỏi các đề theo hướng 

đổi mớl phưong phâp dạy học sinh học. Trên co sỏ đố, câc em phât huy 

dược tính độc lộp, sáng tạo dể giài quyết câc tình huống đột ra trong câc 

câu hỏi và bài tộp. 

Cuốn sách mới được xuổt bán lán đáu, chốc chốn còn cố những thiếu 

sót. mong nhộn dược ý kiến dóng góp của cớc em học sinh, các bộc phụ 
huynh và các thây cô giáo. 

Tác già 

3 



Phần I. ÔN LUYỆN LÍ THUYẾT VÀ BÀI TẬP 

Chương / 

CHUYỂN HÓA VẬT CHÂT VÀ NĂNG LƯỢNG 

I - MỤC TIÊU 

- Nhận thức được chuyển hóa vật chất và năng lượng là cơ sờ của 

sự sống. 

- Nêu được những quan hệ khăng khít trong hoạt động sống giữa các 

tế bào cũng như giữa các cơ quan với nhau. 

- Trình bày được các quá trình chuyển hóa vật chất và năng lượng 

trong cơ thể động, thực vật. 

- Nêu được sự giống nhau, khác nhau trong chuyển hóa vật chất và 

năng lượng ờ thực vật với động vật. 

- Tiếp tục củng cố thế giới quan khoa học. 

II - TÓM TẮT KIẾN THỨC cơ BẢN 

A. Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật 

1. Sự háp thụ nước và muôi khoáng ở rẻ 

a) Rể là cơ quan hấp thụ nước 

Rẻ cây trên cạn hấp thụ nước và ion khoáng chủ yếu qua mién 

lông hút. 

Rẻ cây sinh trường nhanh về chiểu sâu, phân nhánh chiếm chiểu rộng 

và đặc biệt, tăng nhanh số lượng lông hút. 

Lông hút tạo ra bẻ mặt tiếp xúc giữa rễ cây và đất đến hàng chục, 

thậm chí hàng trẳm m2, đảm bảo cho rẽ cây hấp thụ nước và các ion 

khoáng đạt hiộu quả cao nhất. 

Lông hút rất dề gẫy và sẽ biến mất ở môi trường quá ưu (rương, quá 

axit (chua) hay thiếu ôxi. 
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b) Cơ ché hấp thụ nước và ion khoáng ở rẻ cây 

* Hấp thụ nước và ion khoáng từ đất vào tế bào lông hút : 

- Nước luôn di chuyển thụ động theo cơ chế thẩm thấu từ đất vào rễ 

nhờ sự thoát hơi nước ờ lá và hoạt động trao đổi chất của cây. 

- Các ion khoáng xâm nhập vào rễ cây theo hai cơ chế : thụ động và 

chủ động : 

* Dòng nước và các ion khoáng đi từ đất vào mạch gỗ của rễ : 

Nước và các ion khoáng di chuyển từ đất vào mạch gỗ của rễ theo hai 

con đường : con đường thành tế bào - gian bào và con dường chất nguyên 

sinh - không bào. 

c) Ảnh hưởng của các nhán tố mòi trường đối với sụ hấp thụ nước 

và ion khoáng ở rể 

Các nhân tố ngoại cảnh như áp suất thẩm thấu của dịch đất, pH, độ 

thoáng của đất ảnh hường đến sự hấp thụ nước và ion khoáng ở rễ. 

2. Vận chuyển các chát trong cáy 

a) Dòng mạch gỗ 

* Cấu tạo của mạch gỗ 

Mạch gỗ gồm các tế bào chết là quản bào và mạch ống, nối kế tiếp 

nhau tạo nên những ống dài từ rễ lên lá giúp dòng nước, ion khoáng và 

các chất hữu cơ được tổng hợp ờ rễ di chuyển bên trong. 

* Động lực dòng mạch gỗ 

Động lực của dòng mạch gỗ là sự phối hợp của ba lực : lực đẩy (áp 

suất rễ), lực hút do thoát hơi nước ở lá, lực liên kết giữa các phân tử nước 

với nhau và với thành tế bào mạch gỗ. 

b) Dòng mạch ráy 

* Cấu tạo của mạch rây 

Mạch rây gồm các tế bào sống là ống dây và tế bào kèm. Các ống rây 

nối đầu với nhau thành ống dài đi từ lá xuống rễ. 

* Thành phần của dịch mạch rây 

Dòng mạch rây vận chuyển sản phẩm đồng hóa ở lá chù yếu là 

saccarôzơ, axit amin... cũng như một sô' ion khoáng được sử dụng lại như 
kali... đến nơi sử dụng (đỉnh cành, rễ) và đến nơi dự trữ (hạt, quả, cù). 
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* Động lực cùa dòng mạch rây 

Động lực của dòng mạch rây là sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa 

cơ quan cho (lá) và cơ quan nhận (rẻ, ...). 

3. Thoát hưi nước 

a) Vai trò của quá trình thoát hoi nước 

* Thoát hơi nước có vai trò tạo lực hút hút dòng nước và ion khoáng 

từ rễ lên lá và đến các bộ phận khác ờ trên mặt (Ịất của cày. 

* Thoát hơi nước có tác dụng hạ nhiệt đô của lá và giúp cho khí C02 

khuếch tán vào bèn trong lá cần cho quá trình quang hợp. 

b) Hai con đường thoát hoi nước 

* Hai con đường thoát hơi nước là qua cutin và qua khí khổng. Trong 

đó, thoát hơi nước qua khí khổng đóng vai trò chủ yếu. 

* Thoát hơi nước qua mặt dưới của lá mạnh hơn qua mặt trên của lá 

do khí khổng phân bố chủ yếu ờ mặt dưới của lá. 

c) Các tác nhân ảnh hưởng đến thoát hoi nước 

Các tác nhân ngoại cảnh như nước, ánh sáng, nhiệt dô, gió và các ion 

khoáng đều ảnh hường đến sự thoát hơi nước. 

4. Vai trò cứa các nguyên tô khoáng 

a) Các nguyên tố khoáng thiết yếu cho cây trống 

Các nguyên tỏ' dinh dưỡng khoáng thiết yếu trong cây gồm các 

nguyên tô đại lượng (C, H, o, N, p, K, s, Ca, Mg) và một sô' nguyên tô' vi 

lượng (Fe, Mn, Cu, Zn, CI, B, Mo, Ni). 

b) Vai trò của các nguyên tô khoáng thiết yếu trong cày 

Các nguyên tô' dinh dưỡng khoáng thiết yếu tham gia cấu tạo nên các 

chấ: sông và điểu tiết các hoạt động sống cùa cơ thể. 

c) Sguổn cung cấp các nguyên tố dinh dưỡng khoáng cho cây 

* Các nguyên tô khoáng trong đất tổn tại ờ dạng không tan hoặc dạng 

hòa tan. Cây chỉ hấp thụ các muôi khoáng ờ dạng hòa tan (dạng ion). 

* Bón phân với liều lượng cao quá mức cần thiết sẽ gây độc hại cho 

cây gây ô nhiễm nông phẩm, ô nhiễm môi trường đất và nước. 

7 



5. Dinh dưỡng nitơ 0 thực vật 

a) Vai trờ sinh lí của nguyên tố nitơ 

* Nitơ là nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu, là thành phần không thể 
thay thế của nhiểu hợp chất sinh học quan trọng như prôtêin, axit nuclêic, 

diệp lục, ATP... trong cơ thể thực vật. 

* Nitơ tham gia diểu tiết quá trình trao đổi chất và trạng thái ngâm 

nước của tế bào. Do đó, nitơ ảnh hưởng đến mức đô hoạt động của tế bào 

thực vât. 

b) Quá trinh đồng hóa nitơ ở thực vật 

* Quá trình khử nitrat 

Nitơ được rễ cây hấp thụ từ môi trường ở dạng NH4 và NO3. Trong 

cây NO3 được khử thành NH4 (NO3 -► NO2 -» NH4). 

* Quá trình đổng hóa NH3 trong mô thực vật 

- NH3 ờ trong mô thực vật được đổng hóa theo 3 con đường : amin 

hóa trực tiếp, chuyển vị am in và hình thành am it. 

- Hình thành amit là con đường khử độc NH3 dư thừa, dồng thời tạo 

nguồn dự trữ NH3 cho quá trình tổng hợp axit amin khi cần thiết. 

c) Nguồn cung cấp nitơ tự nhiên cho cáy 

Thực vật chỉ hấp thụ được nitơ (NH4 và NO3) từ đất. Nitơ hữu cơ từ 

xác sinh vật trong đất chỉ được cây hấp thụ sau khi đã được các vi sinh 

vật đất khoáng hóa. 

d) Quá trinh cố định nitơ 

Cây không hấp thụ được nitơ phân tử. Nhưng nhờ có enzim 

nitrogenaza, vi sinh vật cố định nitơ có khả năng liên kết nitơ phân tử với 

hiđro thành NH3 dễ tiêu đối với cây. 

e) Phán bón với năng suất cây trồng và môi trường 

- Có 2 phương pháp bón phân dựa vào khả năng hấp thụ các chất 

dinh dưỡng của rể và lá. 

- Bón phân hợp lí có tác dụng tãng năng suất cây trổng và không gây 

ô nhiễm môi trường. 
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6. Quang hơp ớ thực vật 

a) Khái niệm 

* Quang hợp ớ thực vật là quá trình trong đó năng lượng ánh sáng 

màt tròi được diệp lục hấp thụ đế tổng hợp cacbohiđrat và giải phóng ôxi 

từ khí cacbonic và nước. Phương pháp quang hợp tổng quát : 

6CO: + 12H2ơ --nh aiéphỊc~' > C6Hi2Oố + 602 + 6H2o 

* Vai trò của quang hợp 

Quang hợp cung câp thức ăn, nãng lượng đê duy trì sự sống của sinh 

giới ; cung cấp nguyên 1 ộu cho sản suất công nghiệp và thuốc chữa bệnh 

cho c >n người ; điều hòa thành phần khí trong sinh quyên. 

b Cơ quan quang hợp 

* Lá xanh là cơ quan quang hợp. 

* Bào quan quang hợp : Lục lạp là bào quan quang hợp, chứa hệ sắc 

tố quang hợp gồm diộp lục và carôtenôit phân bô trong màng tilacôit. 

* Vai trò của sắc tố quang hợp : Các sắc tô (diệp lục, carôtenôit) hấp 

thụ và truyền nàng lượng ánh sáng cho diệp lục a ở trung tâm phản ứng. 

Sau đó, năng lượng ánh sáng được chuyển hóa thành năng lượng hóa học 

trong ATP và NADPH. 

7. Quang hợp ở các nhóm thực vật c3, c4, CAM 

a) Pha sáng 

* Pha sáng là pha chuyển hóa năng lượng ánh sáng đã được diệp lục 

hấp thụ thành năng lượng của các liên kết hóa học trong ATP và NADPH. 

Pha sáng diền ra ờ tilacôit chỉ khi có chiếu sáng. 

* Trong pha sáng, năng lượng ánh sáng được sử dụng để phân li nước. 

Oị được giải phóng ra từ nước. ATP và NADPH của pha sáng được sử 

dung trong pha tôi để tổng hợp các hợp chất hữu cơ. 

b) Pha tôi 

Pha tôi của quang hợp được thực hiện bằng ba chu trình cacbôxi hóa 

ở ba nhóm thực vật khác nhau : 

* Nhóm thực vật Ọ, : thích hợp với điểu kiện khí hậu bình thường như 

vùng ỏn đới. Quá trình cố định C02 xảy ra ở lục lạp tế bào mô giậu. 
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* Nhóm thực vật c4 : thích hợp với điều kiện môi trường nóng, ẩm 

vùng nhiệt đới. Ọuá trình cô định C02 xảy ra ờ lục lap tế bào mỏ giậu và 

tế bào bao bó mạch. Tinh bột được tổng hợp ở tế bào bao bó mạch. Năng 

suất sinh học cao gấp dôi thực vât c_v 

* Nhóm thực vật CAM : thích hợp với điều kiên môi trường khộ, hạn 

vùng sa mạc, bán sa mạc. Quá trình cố định C02 xảy ra vào ban đêm ở 

lục lạp tế bào mô giậu. 

8. Ảnh hưởng của các nhản ỉỏ ngoại cảnh đến quang hợp 

* Ánh sáng : Cường độ và quang phổ của ánh sáng ảnh hường đến 

quang hợp, quang hợp cực đại tại các miển tia đỏ và xanh tím. 

* Nóng độ COị : Quang hợp tăng tỉ lộ thuận với nồng độ C02 cho 

đến trị số bão hòa C02, trẻn ngưỡng đó quang hợp giảm. 

* Nước : Nước là yếu tố quan trọng đối với quang hợp (nguyên liệu, 

môi trường, điểu tiết khí khổng và nhiột độ của lá). 

* Nhiệt độ : Đối với đa số các loài cây, quang hợp tăng theo nhiệt đô 

đến giá trị tối ưu (tùy loài), trên ngưỡng đó quang hợp giảm. 

* Nguyên tố khoáng : Các nguyên tô' dinh dưỡng khoáng ảnh hưởng 

nhiều mật đến quang hợp. 

Trong tự nhiên, các yếu tô' môi trường không tác động riêng lẻ lên 

quang hợp mà là tác động phối hợp (ví dụ rõ nét nhất là sự phối hợp tác 

động của cường độ ánh sáng và cường độ C02). 

9. Quang hợp và năng suát cây trồng 

a) Quang hợp quyết định năng suất cây trồng 

Quang hợp tạo ra 90 - 95% tổng lượng sinh khôi khô trong cây, phẩn 

còn lại 5 - 10% là các chất dinh dưỡng khoáng. Do vậy, quang hợp quyết 

định năng suất cây trồng. 

h) Tăng năng suất cây trồng qua điều khiển quang hợp 

Tăng nãng suất cây trồng bằng cách : 

* Tăng diên tích bộ lá, tăng cường độ quang hợp và tăng hiộu suất • 

quang hợp của cây trồng bàng cách áp dụng các biện pháp kĩ thuật như 

chăm sóc, bón phân, cung cấp nước hợp lí tùy thuộc vào giông, loài 

cây trổng. 
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* Tuyến chọn và tạo mới các giống, loài cây trổng có cường độ và 

hiệu suất quang hợp cao. 

* Tăng hệ sô' kinh tế cùa cây trồng bằng biện pháp chọn giống và 

bón phân. 

10. Hõ ha p ớ thực vật 

a) Khái niệm 

Hô hấp là quá trình ôxi hóa sinh học nguyên liệu hò hấp, đặc biột là 

glucôzơ thành khí cacbonic, nước và tích lũy năng lượng ờ dạng dể sử 
dụng là ATP. Phương trình hô hấp tổng quát : 

C6H1206 + 6C02 + 6H20 + năng lượng (nhiệt + ATP) 

h) Con đường hó hấp ở thực vật 

* Phân giải kị khí diển ra trong tế bào chất gồm đường phân (là 

quá trình phần giải glucôzơ đến axit piruvic và giải phóng nảng lượng) 

và lên men (axit piruvic lên men tạo ra rượu êtilic và C02 hoặc tạo ra 

axit lactic). 

* Phàn giải hiếu khí gồm đường phân và hô hấp hiếu khí. Hô hấp hiếu 

khí gồm chu trình Crep và chuỗi chuyên êlectron xảy ra trong ti thế. Từ 

1 phân tử glucôzơ qua phân giải hiếu khí giải phóng năng lượng (gồm 

nhiệt lượng + 38 ATP). 

c) Hô hấp sáng 

Hô hâp sáng là quá trình hấp thụ 02 và giải phóng C02 ở ngoài sáng. 

d) Quan hệ giữa hô hấp, quang hợp và môi trường 

* Hô hấp và quang hợp là 2 quá trình phụ thuộc lẫn nhau. 

* Hô hấp chịu ânh hưởng của môi trường và điểu chỉnh các yếu tố 

môi trường là biên pháp bảo quản nông phẩm. 

B. Chuyển hóa vật chất và nâng lượng ỡ động vật 

1. Tiêu hốa 

fl> Khái niệm 

Tiêu hóa 3à quá trình biến đổi các chất dinh dưỡng có trong thức ăn 

thành những c hất dơn giản mà cơ thê hấp thụ được. 
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b) Tiêu hóa ở động vật chưa có cơ quan tiêu hóa 

Ở động vật chưa có cơ quan tiêu hóa, thức ãn được tiêu hóa nội bào. 

Các enzim từ lizôxôm vào không bào tiêu hóa thủy phân chất hữu cơ có 

trong thức ăn thành các chất dinh dưỡng đơn giản. Các chất dinh dường 

đơn giản được tế bào sử dụng cho các hoạt động sống. 

c) Tiêu hóa ở động vật có túi tiéu hóa 

Ở động vật có túi tiêu hóa, thức ăn được tiêu hóa ngoại bào (nhờ 

enzim thủy phân chất dinh dưỡng phức tạp trong khoang túi) và nội bào. 

d) Tiêu hóa ở động vật có ống tiêu hóa 

Ở động vật có ống tiêu hóa, thức ăn được tiêu hóa ngoại bào. Thức ăn 

đi qua ống tiêu hóa được biến đổi cơ học và hóa học trở thành những chất 

dinh dưỡng đơn giản và được hấp thụ vào máu. Các chất khồng được tiêu 

hóa trong ống tiêu hóa sẽ tạo thành phân và được thải ra ngoài. 

e) Đặc điểm tiêu hóa ở thú ăn thịt 

Thú ăn thịt có răng nanh, răng cạnh hăm và răng ăn thịt phát triển, 

ruột ngắn. Thức ăn được tiêu hóa cơ học và hóa học. 

g) Đặc điểm tiêu hóa ở thú ăn thực vật 

Thú ăn thực vật có các răng dùng nhai và nghiển thức ăn phát triển ; 

dạ dày một ngăn hoặc bốn ngãn, manh tràng rất phát triển, ruột dài. Thức 

ăn được tiêu hóa cơ học, hóa học và nhờ vi sinh vật cộng sinh. 

2. Hô háp 

a) Khái niệm 

Hô hấp là tạp hợp những quá trình trong đó cơ thể lấy 02 từ bên 

ngoài vào để ôxi hóa các chất trong tế bào và giải phóng năng lượng cho 

các hoạt động sống, đổng thời thải C02 ra ngoài. 

b) Bé mặt trao đổi khí 

Trao đổi khí của động vật phụ thuộc chủ yếu vào bể mặt trao đổi khí. 

Hiệu quả trao đổi khí của động vật phụ thuộc vào 4 đặc điểm của bé mặt 

trao đổi khí: 

* Bề mặt trao đổi khí rộng (tỉ lệ giữa diện tích bề mặt trao đổi khí và 

thể tích cơ thể lớn). 
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* Bề mật trao đổi khí mong và âm ướt giúp 02 và C02 dề dàng khuếch 

tán qua. 

* Bê mạt trao đổi khí có nhiều mao mạch và máu có sắc tô' hô hấp. 

* Có sự lưu thông khí tạo ra sự chênh lệch vể nồng độ khí 02 và C02 

để các khí đó dễ dàng khuếch tán qua bề mặt trao đổi khí. 

c) Các hình thức hô hấp 

Ỏ động vật có 4 hình thức trao dổi khí chù yếu, đó là : 

* Trao đổi khí qua bề mặt cơ thể. 

* Trao đổi khí bằng hệ thống ống khí. 

* Trao đổi khí bằng mang. 

* Trao đổi khí băng phổi. 

3. Tuân hoàn 

a) Cấu tạo và chức năng của hệ tuần hoàn 

* Cấu tạo chung 

Hệ tuần hoàn được cấu tạo chủ yếu bời các bộ phận sau đây : 

- Dịch tuần hoàn ; máu hoặc hỗn hợp máu - dịch mô. 

- Tim : là một máy bơm hút và đẩy máu chảy trong mạch máu. 

- Hệ thống mạch máu : gồm hệ thống động mạch, hệ thống mao 

mạch và hệ thông tĩnh mạch. 

b) Chức năng chủ yếu của hệ tuấn hoàn 

Hệ tuần hoàn có chức năng vân chuyển các chất từ bộ phân này đến 

bộ ohân khác dể đáp ứng cho các hoạt động sống của cơ thể. 

c) Các dạng hệ tuần hoàn ớ động vật 

* Động vật da bào có cơ thê nhỏ và dẹp; động vật đơn bào không có 

hộ uần hoàn, các chất dược trao đổi qua bề mẳt cơ thể. 

* Hê tuần hoàn hờ có một đoạn máu đi ra khỏi mạch máu và trộn lẫn 

với dịch mô, máu lưu thông dưới áp lực thấp và chảy chậm. 

* Hộ tuần hoàn kín có máu lưu thông trong mạch kín dưới áp lực cao 

hoặc trung bình, máu chảy nhanh. 
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* Hệ tuần hoàn kép có hai vòng tuán hoàn (vòng tuẩn hoàn lớn đi 

khắp cơ thể và vòng tuẩn hoàn nhỏ qua phổi), máu chảy dưới áp lực cao 

và chảy nhanh. 

* Tim hoạt động như một cái máy bơm hút và đẩy máu đi trong vòng 

tuần hoàn. 

4. Cân bằng nội mỏi 

a) Khái niệm 

Cân bằng nội môi là duy trì sự ổn định của môi trường trong cơ thể. 

Khi các điểu kiện lí hóa của môi trường trong thay đôi và không duy 

trì được sự ổn định bình thường thì gọi là mất cân bằng nội môi. 

b) Cơ chế cán bằng nội môi 

- Các bộ phận tham gia vào cơ chế duy trì cân bằng nội môi là bộ 

phận tiếp nhận kích thích, bộ phận điểu khiển và bộ phận thực hiện. 

- Liên hệ ngược đóng vai trò quan trọng trong cơ chê' duy trì cân 

bằng nội môi. 

c) Một số cơ chế duy trì cán bằng nội môi 

* Điều hòa huyết áp 

Huyết áp được duy trì ổn định nhờ sự tham gia của thụ thể áp lực, 

trung khu điẻu hòa tim mạch, tim và mạch máu. 

* Cơ chế duy trì nồng độ glucôzơ máu 

Tuyến tụy, gan và các tế bào cơ thể có vai trò quan trọng trong việc 

duy trì nồng độ glucổzơ máu (nhất là hoocmổn insulin và glucagôn). 

* Điểu hòa áp suất thẩm thấu 

Điểu hòa áp suất thẩm thấu của máu chủ yếu dựa trên cơ chế điểu hòa 

muối và nưóc, trong đó thận đóng vai trò quan trọng. 

* Điểu hòa pH máu 

Cơ chế điểu hòa pH máu phức tạp, pH máu được duy trì ổn định chủ 

yếu là nhờ: 

- Hệ thống đệm trong máu (bao gồm hệ đệm bicacbonat, hệ lệm 

photphat và hệ độm prôtêinat). 

- Phổi thải Cơ2. 

- Thận thải H+, HCO3 ... 
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III - CÂU HÒI VÀ BÀI TẬP 

1. Cáu hói tự luân 

Câu 1. Rẻ thực vật trên cạn có đãc điếm hình thái gì thích nghi với 

chức nãng tìm nguồn nước, hấp thụ nước và ion khoáng ? Giải thích vì 

sao cây trên cạn bị ngập úng lâu sẽ chết. 

Câu 2. Động lực nào giúp dòng nước và các ion khoáng di chuyển 

được từ rể lên lá ở những cây gỗ cao lớn hàng chục mét ? Động lực nào 

đẩy được dòng mạch rây đi từ lá đến rễ và các cơ quan khác ? 

Cáu 3. Vai trò của quá trình thoát hơi nước đối với cơ thể thực vật. 

Tác nhân chủ yếu nào điểu tiết độ mở của khí khổng ? 

Cáu 4. Vì sao trong mô thực vật diền ra quá trình khử nitrat ? Thực 

vật đã thích nghi như thế nào đê bảo vệ tế bào khỏi bị dư lượng NH} 

đầu độc ? 

Câu 5. Nêu các dạng nitơ có trong đất và các dạng nitơ mà cây hấp 

thụ được. Vai trò của quá trình cỏ định nitơ phân tử bẳng con đường sinh 

học đối với sự dinh dưỡng nitơ của thực vật. 

Càu 6. Nêu đăc diêm cấu tạo ngoài và cấu tạo trong £Ủa lá cây xanh 

thích nghi với chức năng quang hợp. Nêu thành phán của hê sắc tố quang 

hợp trong lá xanh và chức năng của chúng. 

Câu 7. Nêu sự giống nhau và khác nhau giữa chu trình Cị, c4 và chu 

trình CAM. 

Càu 8. Hô hấp ờ cây xanh là gì ? Hô hấp hiếu khí có ưu thế gì so với 

hô hấp kị khí ? 

Câu 9. Các yếu tố môi trường ảnh hường đến hô hấp của thực vật như 

thế nào? 

Câu 10. ống tiêu hóa phân hóa thành những bộ phân khác nhau có 

tác dụng gì ? Cho biết những ưu điểm của tiêu hóa thức ăn trong ống tiêu 

hóa so với trong túi tiêu hóa. 

Cảu 11. Nêu sự khác nhau cơ bản vể cấu tạo ống tiêu hóa và quá 

trình tiêu hóa thức ăn của thú ăn thịt và ăn thực vật. 

Câu 12. Sự trao đổi khí với môi trường xung quanh ở côn trùng, cá, 

lưỡng cư, bò sát, chim và thú được thực hiện như thế nào ? 
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Câu 13. Tại sao hộ tuần hoàn của côn trùng được gọi là hộ tuẩn hoàn 

hở, còn hệ tuần hoàn của cá, lưỡng cư, bò sát, chim và thú được gọi là hệ 

tuần hoàn kín ? 

Câu 14. Cân bằng nội môi là gì ? Tại sao cân bằng nội môi có vai trò 

quan trọng đôi với cơ thé ? 

Cảu 15. Cho biết chức năng cùa thân trong cân bằng nội môi ? Tại 

sao lại nói vùng dưới đổi, tuyến yên, tuyến trên thận và thận dóng vai trò 

quan trọng trong cơ chế điều hòa cân bằng muối và nước ? 

2. Câu hỏi trác nghiệm khách quan 

Câu 1. Rễ cây hấp thụ nước và muối khoáng như thế nào? 

A. Rẽ cây hấp thụ nước đồng thời với các ion khoáng. 

B. Rễ cây hấp thụ nước khi không có ánh sáng, hấp thụ ion khoáng 

khi có ánh sáng. 

C. Rẽ cây hấp thụ nước khi hô hấp, hấp thụ ion khoáng khi quang hợp. 

D. Rẻ cây hấp thụ nước xong mới hấp thụ ion khoáng. 

Câu 2. Cơ chế hấp thụ nước ở tế bào lông hút ? 

A. Nước đi từ vỏ qua mạch rây vào mạch gỗ. 

B. Cơ chế thụ động. 

C. Cơ chế chủ động. 

D. Thụ dộng khi nhiệt độ môi trường thấp, chủ đông khi nhiệt độ môi 

trường cao. 

Câu 3. Con đường nước và ion khoáng di từ đất vào mạch gỗ ? 

A. Từ đất vào đỉnh sinh trường qua miển sinh trường vào mạch gổ. 

B. Từ đất vào tế bào lông hút. 

C. Từ lông hút qua vỏ rồi vào gô. 

D. Cả B và C đúng. 

Câu 4. Vật chất trong cây được vận chuyển như thế nào ? 

A. Nước đi từ rễ qua thân lên lá. 

B. Nhựa nguyên đi qua mạch gỗ. 
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c. Nhưa luyên đi qua dòng libe. 

D. Cà B và c đúng. 

Câu 5. Trong dịch gỗ có những chất gì ? 

A. Nước. 

B. Chất vô cơ (các ion khoáng). 

c. Chát hữu cơ(axit amin, hoocmôn...). 

D. Cả A, B và c đúng. 

Cáu 6. Trong dịch libe có những chất gì ? 

A. Saccarôzơ (đisaccarit). B. Axit amin, vitamin. . 

c. Các ion khoáng, ATP. .. D. Cả A, B và c đúng 

Câu 7. Thoát hơi nước có vai trò gì đôi với cây ? 

A. Tạo ra bơm hút đầu trên của dòng mạch gỗ. 

B. Tỏa nhiệt giúp cày không bị đốt nóng. 

c. Tạo điểu kiện cho C02 đi vào lá giúp cây quang hợp tốt. 

D. Cả A, B và c đúng. 

Câu 8. Bô phân nào của lá có vai trò chính trong thoát hơi nước cùa lá ? 

A. Mặt trên của lá. B. Mặt dưới của lá. 

c. Cuông lá. D. Mép lá. 

Câu 9. Sự đóng mớ của khí khổng diẻn ra như thế nào ? 

A. Độ mờ tăng dần từ sáng đến trưa. 

B. Khép lại lúc chiều tối. 

C. Phụ thuôc vào hàm lượng nước troiìg tế bào. 

D. Cá A, B và c đúng. 

Câu 10. Tim các từ phù hợp đién vào chỏ.hoàn chinh các câu sau : 

— Thoát hơi nước qua măt dưới cùa lá mạnh hơn .qua măt trôn của lá 

dc khí khổng phân bô' chủ yếu ờ. 

- Các tác nhân ngoại cảnh như nước, ánh sáng, nhiột độ, gió và các 

ĨOI khoáng ảnh hường đến thoát hơi nước.__ 

I ĐẠI HỌC QUỐC "gia hà nôi I 
I ~RUNQ tam thống tin thu viện M THONG TIN rHƯVỊỊ^ 

/ qqẽỡ 
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Câu 11. Sự đổng hóa nitơ trong mô thực vật gồm những quá trình nà<o? 

A. Sự biến đổi NH4 thành NO3 B. Sự khử nitrat. 

c. Sự đồng hóa NH^ trong mô thực vật. D. Cả B và c đúng. 

Câu 12. Vai trò sinh lí cùa nguyên tó nitơ đối với cơ thể thực vật ?’ 

A. Tham gia cấu trúc prôtêin, coenzim, axit nuclêic... 

B. Tham gia điểu tiết trao đổi chất của tế bào. 

c. Tham gia điéu tiết trạng thái ngậm nước của tế bào. 

D. Cả A, B và c đúng. 

Câu 13. Rể cây hấp thụ nitơ ở dạng nào từ môi trường ? 

A. Dạng NH4 và NOJ . B. Dạng HNO3. 

c. Dạng NH4OH. D. Cả A. B và c đúng. 

Câu 14. Các con dường đổng hóa NH3 trong mô thực vật ? 

A. Amin hóa trực tiếp. B. Chuyển vị amin. 

c. Hình thành amit. D. Cả A, B và c đúng. 

Cảu 15. Nguồn nitơ cung cấp chủ yếu cho cây ờ đâu ? 

A. Trong môi trường dất. 

B. Trong môi trường khồng khí. 

c. Trong môi trường nước. 

D. Cả A, B và c đúng. 

Câu 16. Trong đất nitơ tồn tại ờ dạng nào ? 

A. Nitơ vô cơ trong các muối khoáng. 

B. Nitơ hữu cơ trong xác sinh vât. 

c. Nltơ trong cơ thế thực vật (trong nốt sần cây họ đậu...). 

D. Cả A và B đúng. 

Cảu 17. Thế nào là cô' định nitơ ờ cơ thể thực vật ? 

A. Là sự liên kết N2 với H2 để hình thành NHV 

B. Là sự khử NH3 thành nitrat. 

C. Là quá trình bù đắp lại nitơ cho đất do cây lấy đi. 

D. Là quá trình chuyển NH3 thành NH4 . 
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Cáu 18. Các cách bón phân cho cây ? 

A. Bón qua rẻ (bón vào đất). 

B. Bón qua lá (dạng dung dịch). 

B. Bón qua than (dạng dung dịch). 

D. Cả A vằ B dũng. 

Câu 19. Sự hình thành amit có ý nghĩa gì trong đời sống của cây ? 

A. Là cách tốt nhất giái dộc cho cây. 

B. Là nguồn dự trữ NH3 cho các quá trình tổng hợp axit amin khi 

cẩn thiết. 

c. Thúc đẩy các quá trình trao dổi chất của cơ thế thực vật. 

D. Cả A và B đúng. 

Câu 20. Tim các từ phù hợp điến vào chỗ . hoàn chỉnh các 

câu sau : 

Cây không trực tiếp hấp thụ được nitơ hữu cơ trong xác sinh vật. 
Thực vật chỉ hấp thụ được dạng . đó sau khi nó đã được các vi 

sinh vật đất khoáng hóa (biến nitơ hữu cơ thành nitơ khoáng) thành NH4 

và NO3 . 

Câu 21. Ý nghĩa của quang hợp đối với tự nhiên và con người ? 

A. Cung cấp thức ăn và năng lượng cho toàn bộ thế giới sinh vật. 

B. Cung cấp nguyên liệu, dược liệu cho con người, 

c. Tham gia điểu hòa khí hậu. 

D. Cả A, B và c đúng. 

Câu 22. Có các loại sắc tố quang hợp nào ? 

A. Phicôbilin. B. Carôtenôit và diệp lục. 

c. Phôtpholipit và tilacôit. D. Cả A và B đúng. 

Câu 23. Cây xanh có các loại diêp lục nào ? 

A. Diệp lục a và diộp lục b. B. Diệp lục c và diệp lục d. 

C. Diệp lục e và diệp lục b. D. Diệp lục c và diệp lục b. 

Câu 24. Cấu tạo ngoài của lá có những đăc điểm nào thích nghi với 

chức năng hấp thụ được nhiều ánh sáng ? 

A. Có cuống lá. 

B. Có diện tích bể mạt lá lớn giúp hấp thụ được nhiếu ánh sáng. 
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c. Phiến lá mỏng. 

D. Các khí khổng tập trung chù yếu ở mặt dưới của lá đê khỏng 
chiếm mất diện tích hấp thụ ánh sáng. 

Càu 25. Pha sáng quang hợp cung cấp cho pha tối sán phẩm nào ? 

A. C02 và ATP. B. Nãng lượng ánh sáng, 

c. Nước và 02. D. ATP và NADPH. 

Câu 26. Quá trình quang hợp gồm các pha nào ? 

A. Pha sáng. B. Pha tối. 

c. Pha phối hợp. D. Cả A và B đúng. 

Câu 27. Pha sáng của quang hợp diễn ra ở bộ phận nào ? 

A. Trong xoang của tilacôit. B. Trong lưới nội chất, 

c. Trong chất nển của lục lạp. D. Trong tế bào chất. 

Câu 28. Pha tối của quang hợp diễn ra ờ bộ phận nào ? 

A. Trong chất nền của lục lạp. B. Trong xoang của tilacốit. 

c. Trong lưới nội chất. D. Trong ti thê. 

Câu 29. Sự khác nhau chủ yếu trong quang hợp của các nhóm thực 

vật c3, c4 và CAM được thể hiên ở pha nào ? 

A. Pha sáng. B. Pha tối. 

c. Quang phân li nước. D. Ôxi được giải phóng từ H20. 

Câu 30. Tìm các từ phù hợp điền vào chỗ . hoàn chỉnh các 

câu sau : 

Quang hợp cung cấp thức ăn, năng lượng để.của sinh giới ; 
cung cấp nguyên liệu cho sản xuất công nghiệp và thuốc chừa bệnh cho 

con người ; diều hòa thành phần khí trong sinh quyên. 

Câu 31. Chu trình Canvin có những giai đoạn nào ? 

A. Giai đoạn cô' định C02. 

B. Giai đoạn khử APG thành A1PG 

c. Giai đoạn tái sinh chất nhận ban đầu. 

D. Cả A, B và c Đúng. 

Câu 32a. Điểm ưu việt của thực vật c4 so với thực vạt c3 là gì? 

A. Cường độ quang hợp cao hơn. 

B. Điếm bù C02 thấp hơn. 
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c. Điểm bão hòa ánh sáng thấp hơn, nhu cầu nước tháp hơn. 

D. Cà A, B và c đúng. 

Câu 32b. Tại sao khí khổng của các loài cây mọng nước đóng vào 

ban ngày và mờ ra ban đêm ? 

A. Để tránh ánh nắng ban ngày thiêu đốt. 

B. Đê tránh mất nước do thoát hơi nước. 

('. Đế hứng được nhiều ánh sáng. 

D. Cá A, B và c dúng. 

Câu 33. Điểm khác biệt rõ nét nhất của chu trình CAM và chu trình 

c4 là gì ? 

A. Giai đoạn đầu cố định C02 thực hiộn vào ban đêm. 

B. Giai đoạn tái cố định C02 theo chu trình Canvin thực hiện vào ban 

ngày, lúc khí khổng đóng. 

c. Thực vật CAM không có hai loại lục lạp là : nhu mô và bao bó mạch 

như ờ thực vật C4. 

D. Cà A, B và c đúng. 

Câu 34. Chu trình Canvin tồn tại ở những loài thực vật nào? 

A. Ở mọi loại thực vật. B. Ở thực vật một lá mầm. 

C. Ở thực vật hai lá mầm. D. Cả B và c đúng. 

Câu 35. Điểm bù ánh sáng là gì ? 

A. Là cường độ ánh sáng mà tại đó cường độ quang hợp cân bầng vói 
cường độ hô hấp. 

B. Là cường độ ánh sáng mà tại đó cường độ quang hợp lớn hơn 

cường dỏ hỏ hấp. 

C. Là tíiểm mà tại đó cây cần phải được bổ sung ánh sáng đến hết đời. 

D. Là điểm mà cây bắt đầu sinh trường, phát triển kém do thiếu 
ánh sáng. 

Câu 36. Điểm no ánh sáng là gì ? 

A. Là diêm mà tại đó cây không quang hợp nữa. 

B. Là điểm mà tại đó cây quang hợp tốt nhất. 

C. Là trị số ánh sáng mà từ đó cường độ quang hợp không tăng nữa. 

D. Là trị sô ánh sáng mà từ đó cây khòng cần quang hợp nữa vẫn phát 
triển bình thườngT 
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Câu 37. Ọuang phổ ảnh hướng như thế nào đến phẩm chất cùa sản 
phẩm quang hợp ? 

A. Các tia xanh tím kích thích sự tổng hợp prôtêin. 

B. Các tia đỏ tím kích thích sự tổng hợp cacbohiđrat. 

c. Các tia vàng lục kích thích sự tổng hợp lipit. 

D. Cả A và B đúng. 

Câu 38. Nhiệt độ ảnh hường như thế nào đến quang hợp ? 

A. Ảnh hưởng đến hoạt đông của enzim trong pha sáng. 

B. Ảnh hường đến hoạt động cùa enzim trong pha tối. 

C. Ảnh hường đến hoạt động quang phân li nước. 

D. Cả A và B đúng. 

Câu 39. Mục đích của việc trồng cây dưới ánh sáng nhân tạo ? 

A. Là sử dụng ánh sáng của các loại đèn thay cho ánh sáng mặt trời 

để trồng cây trong nhà có mái che. 

B. Giúp con người khắc phục được điều kiên bất lợi của môi trường 

để sản xuất ra nhiêu nông phẩm. 

c. Giúp cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt. 

D. Tăng cường độ quang hợp cùa cây. 

Câu 40. Tìm từ phù hợp điền vào chỗ . hoàn chỉnh các 

câu sau : 

Điều tiết cường độ quang hợp bằng cách tăng cường các .như 
cung cấp nước, bón phân, chăm sóc hợp lí tạo điéu kiện cho cây hấp thụ 
và chuyển hóa nãng lượng măt trời một cách có hiệu quả. 

Câu 41. Ở Việt Nam, trổng câỹ dưới ánh sáng nhân tạo được áp dụng 

ờ những lĩnh vực nào ? 

A. Sản xuất rau sạch. 

B. Nhân giống, cây trổng bằng phương pháp sinh dưởng. 

C. Tạo nhiéu giống cây ăn quả mới. 

D. Cả A, B và c đúng. 

Câu 42. Tại sao tăng diện tích lá lại làm tăng năng suất cây trồng ? 

A. Tăng diộn tích lá là làm tãng cường độ quang hợp của cây trổng. 

B. Tăng diện tích lá là làm tăng hiệu suất quang hợp của cây trổng. 
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c. Quyết định đến sự tích lũy chất khô trong cây. 

D. Cả A và B đúng. 

Cáu 43. Các biện pháp tàng nâng suất cây trổng thông qua sự điểu 

khiên quang hợp ? 

A. Tăng diện tích lá. 

B. Tâng cường độ quang hợp. 

c. Tuyến chọn giống có cường dô và hiộu suất quang hợp cao. 

D. Cả A, B và c đúng. 

Câu 44. Năng suất sinh học là gì ? 

A. Là tổng lượng chất khô tích lũy được trong 1 ngày trên 1 ha gieo 

tròng trong suôt thời gian sinh trưởng. 

B. Là tỉ sô' giữa sản phẩm thu hoạch và công chăm sóc. 

c. Là khả năng tích lũy chất dinh dưỡng của từng cây trong cùng một 

điểu kiên môi trường như nhau. 

D. Là tổng lượng chất khô tích lũy được trong suốt đời sông của cây. 

Càu 45. Thế nào là nàng suất kinh tế ? 

A. Là nâng suất cùa cây trồng có giá trị kinh tế đối với con người. 

B. Là một phán nãng suất sinh học được tích lũy trong các cơ quan 

(hạt. củ, quả...) có giá trị kinh tế đổi với con người. 

C. Là tổng lượng các chất dinh dưỡng (cacbohiđrat, prôtêin, lipit) có 

trong cây tròng. 

D. Cả A, B và c đúng. 

Câu 46. Thế nào là hô hấp ờ thực vật ? 

A Là quá trình phân giải chất hữu cơ giải phóng năng lượng. 

B. Là quá trình ôxi hóa sinh học nguyên liệu hô hấp (chủ yếu là 

glucôzơ) thành C02 và H20, tích lũy năng lượng ở dạng ATP. 

C. Là quá trình thu nhân 02 và thải C02 vào môi trường khi có ánh sáng. 

D. Là quá trình chỉ xảy ra ban đêm khi cây không quang hợp. 
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Càu 47. Hô hấp có vai trò như thế nào đối với cơ thê’ thực vật ? 

A. Năng lượng hô hấp thải ra dưới dạng nhiệt cần thiết đê duy trì 
nhiệt độ thuận lợi cho các hoạt động sống của thực vật. 

B. Năng lượng tích lũy trong phân tử ATP được sử dụng cho nhiều 
hoạt động sống của cây (sinh trường, tổng hợp chất hữu cơ...). 

c. Tạo ra các sản phẩm trung gian cho quá trình tổng hợp các chất 
hữu cơ khác trong cơ thể. 

D. Cả A, B và c đúng. 

Càu 48. Các con đường hô hấp ở thực vật ? 

A. Phân giải kị khí. B. Phân giải hiếu khí. 

c. Giai đoạn cố định cơ2. D. Cả A và B đúng. 

Câu 49. Thế nào là quang hô hấp ? 

A. Là quá trình hô hắp xảy ra đổng thời với quang hợp. 

B. Là quá trình hô hấp xảy ra trong điều kiện ánh sáng cao. 

c. Là quá trình hô hấp chỉ xảy ra ở ban ngày (khổng xảy ra ờ ban đêmi. 

D. Cả A, B và c đúng. 

Câu 50. Yếu tố ảnh hường đến hô hấp là những yếu tô' nào ? 

A. Nước và nhiệt độ. B. Hàm lượng C02 và 02. 

C. Gió và đất. D. Cả A và B đúng. 

Câu 51. Điền từ phù hợp vào chỗ.hoàn chỉnh các câu sau : 

Phân giải hiếu khí gồm đường phân và . Hô hấp hiếu khí gCm 
chu trình Crep và chuỗi chuyển êlectron xảy ra trong ti thể. Từ 1 phân tử 
glucôzơ qua phân giải hiếu khí giải phóng 2870kJ (gổm nhiệt lượng + 
38 ATP). 

Câu 52. Thế nào là tiêu hóa ? 

A. Là quá trình làm thay đổi thành phần hóa học thức ăn. 

B. Là quá trình tạo ra các chất dinh dưỡng và năng lượng, hình thàih 
phân thải ra ngoài cơ thể. 

c. Là quá trình biến đổi thức ăn thành các chất dinh dưỡng và tạo ra 

năng lượng. 

D. Là quá trình biến đổi các chất dinh dưỡng có trong thức ân thàih 

những chất đơn giản để cơ thể hấp thu được. 
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Cáu 53. Các cơ quan tiêu hóa cu đọng v?t ? 

A. Túi tiêu hóa B. Ông tiêu hóa. 

c. Tuyến ticu hóa. D. Cá A và B đúng. 

Câu 54. Thứ tự nào đúng với các giai đoạn của quá trình tivii hóa 

thức ăn ả trùng giày ? 

1. Các chất dinh dưỡng đ ' i g’ản được hấp thu từ không bào tiêu hóa 

vào tế bào chấ;. (Riêng piicM 'hức ản khỏng được ticu hóa trong không 

bào dược thải ra khói tế bào theo kiêu xuất bào). 

2. Màng tế bào lõm dần vào, hình thành khống bào tiêu hóa chứa thức 

ãn bốn trong. 

3. Lizôxôm gắn vào không bào tiêu hóa. Các enzim của lizôxôm vào 

không bào tiêu hóa và thủy phán các chất dinh dưỡng phức tạp thành c/ic 

chất đơn giản. 

A. 1, 2.3; B. 2, 1,3; 

c. 2, 3, 1; D. 3, 2, 1. 

Câu 55. Túi tiêu hóa của động vật có cấu tạo như thế nào ? 

A. Túi tiêu hóa có hình túi và được tạo thành từ nhiều tế bào. 

B. Túi có một lỗ thông duy nhất ra bên ngoài. 

c. Lỗ thông vừa làm chức năng của miệng vừa làm chức nàng của 

hậu môn. 

D. Cà A, B và C đúng. 

Câu 56. Nhóm động vật nào tiôu hóa ngoại bào ? 

A. Chim bồ câu, thằn lằn, voi. 

B. Trùng giày, trùng roi, trùng sốt rét. 

•C. Giun đất, châu chấu, cá chép. 

D. Cả A và c đúng. 

Câu 57. Ở thú ăn thịt, răng có cấu tạo như thế nào để phù hợp với 

tiêu hóa thịt ? 

A. Răng cửa hình chém để găm và lấy thức ăn ra jchỏi xương. 

B. Răng nanh dài, nhọn đé cắn và giữ mồi. 

c. Răng cạnh hàm và răng ăn thịt lớn. 

D. Cà A, B và c đúng. 
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Câu 58. Đâc điếm tiêu hóa ở thú ãn thịt ? 

A. Hầu như không nhai thức ăn mà dùng răng xé nhỏ thức ân và nuốt. 

B. Dạ dày đơn, to chứa được nhiều thức ăn. Thức ăn được tiêu hóa cơ 

học và hóa học. 

c. Ruột ngắn, thức ãn đi qua ruột non trải qua quá trình tiêu hóa cơ 

học và hóa học. 

D. Cả A, B và c đúng. 

Câu 59. Dạ dày trâu, bò được chia thành những bộ phận nào ? 

A. Dạ cỏ và dạ tổ ong. B. Dạ lá sách. 

D. Dạ múi khế. D. Cả A, B và C đúng. 

Cáu 60. Ọuá trinh tiêu hóa cỏ trong dạ dày 4 ngăn xảy ra như thế nào ? 

1. Thức ăn được nhai qua loa ờ miệng, rối được nuốt vào dạ cỏ. Thức 

àn được trộn với nước bọt, được vi sinh vật tiết enzim tiêu hóa thức ăn. 

2. Sau khi ngừng ăn 30 - 60 phút, thức ăn ờ dạ cỏ đưa dần sang dạ tổ 
ong và ợ lên miệng để nhai lại. 

3. Thức ãn được nhai kĩ cùng với lượng lớn vi sinh vật trở lại thực 

quản vào dạ lá sách rồi chuyển sang dạ múi khế. 

4. Dạ múi khế tiết ra men pepsin và HC1 để tiêu hóa prôtêin có trong 

cỏ và vi sinh vật. 

5. Ruột non ngắn. 

6. Ruột non rất dài 

7. Manh tràng tiếp tục tiêu hóa thức àn nhờ vi sinh vật cộng sinh 

ờ dó. Các chất dinh dưỡng đơn giản được hấp thụ qua thành manh tràng 

vào máu. 

A. 1,2, 3,5, 6. B. 1,2, 3, 4, 6, 7. 

c. 3,4, 5,6, 7. D. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

Câu 61. Tim các từ phù hợp đién vào chỗ . hoàn chỉnh các 

câu sau : 

Thức ăn đi vào manh tràng (ruột tịt). Manh tràng được coi như dạ dày 

thứ hai. Trong manh tràng, vi sinh vật.tiếp tục tiêu hóa phần thức àn 

chưa được tiêu hóa từ ruột non xuống. Các chất dinh dưỡng đơn giàn tạo 

thành được hấp thụ qua thành manh tràng vào máu. 
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Câu 62. Điẻn nội dung phù hợp vào ô trống hoàn thành báng : đạc 

điểm cấu tạo và chức năng cùa ống 'iẻu hóa 

TT I'én bộ phận Thú an thịt Thú an thực vật 

1 

2 

Răng 

Dạ dày 

3 Ruột non 

E Manh tràng 

Càu 63. Thành phần chủ yếu trong thức ãn của động vật ăn thực vật ? 

A. Xenlulôzơ (một loại cacbohiđrat). 

B. Prôtèin (đạm). 

c. Một ít lipit (chất béo). 

D. Cả A, B và c dúng. 

Câu 64. Tại sao dạ dày của các động vật ãn thực vật lại lớn và ruột 

phải dài ? 

A. Hàm lượng chất dinh dưỡng trong thức ăn tương đối ít. 

B. Lượng thức ân cần cung cấp phải nhiểu nên dạ dày lớn để đú 

chỗ chứa. 

c. Ruột dài đảm bảo cho quá trình tiêu hóa và hấp thụ được tốt hơn. 

D. Cả A, B và c đúng. 

Cáu 65. Thế nào là hô hấp ờ động vật ? 

A. Là quá trình cơ thể tiếp nhân ơ2 và cơ2 từ mỏi trường sống và 

giải phóng ra năng lượng. 

B. Là tập hợp những quá trình trong đó cơ thể lây 02 từ bên ngoài vào 

để ỏxi hóa các chất trong tế bào giải phóng năng lượng cho các 

hoạt đông sông, đồng thời thải C02 ra ngoài. 

c. Là quá trình tế bào sử dụng các chất khí như 02, C02 đê tạo ra 

nang lượng cho các hoạt đông sống. 

D. Là quá trình trao đổi khí giữa cơ thể và môi trường, đảm bảo cho 

cơ thể có đầy đủ 02 và C02 để thực hiện các quá trình ôxi hóa các 

chất trong tế bào. 
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Cảu 66. Đặc điểm của bé mặt trao đổi khí liên quan đến hiệu quả trao 

đổi khí ờ đông vật ? 

A. Bề mặt trao đổi khí rộng, mỏng và ẩm ướt giúp 02 và C02 dề dàng 

khuếch tán qua. 

B. Bề mặt trao đổi khí có nhiều mao mạch và máu có sác tỗ hô hấp. 

c. Có sự lưu thông khí (nước và không khí lưu thông) tạo ra sự chênh 

lệch vể nồng độ khí 02 và C02 để các khí đó dễ dàng khuếch tán 

qua bể mạt trao đổi khí. 

D. Cả A, B và c đúng. 

Câu 67. Các hình thức hô hấp ờ động vật ? 

A. H qt * b£ măt cơ thể. 

B. Hô hấp bằng hệ thông ống khí. 

c. Hô hấp bằng mang và hô hấp bằng phổi. 

D. Cả A, B và C đúng. 

Càu 68. Động vật nào hô hấp qua bé mặt cơ thể ? 

A. Ruột khoang. B. Giun dẹp. 

c. Giun tròn. D. Cả A, B và C đúng. 

Câu 69. Động vật nào hô hấp bằng mang ? 

A. Các loài cá. 

B. Các loài thân mém (trai, ốc). 

C. Các loài chân khớp (tôm, cua...). 

D. Cả A, B và c đúng. 

Câu 70. Động vât nào hô hấp bằng phổi ? 

A. Các loài bò sát. B. Các loài chim, 

c. Các loài thú. D. Cả A, B và C đúng. 

Câu 71. Tim các từ phù hợp điển vào chổ . hoân chỉnh các 

câu sau : 

Sự thông khí ờ phổi của bò sát.chủ yếu nhờ các cơ hô hấp 

co giãn, làm thay đổi thể tích của lồng ngực. Sự thông khí ờ phổi của 

lưỡng cư nhờ sự nâng lên và hạ xuống của thém miệng. 
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Câu 72. Tại sao chim là động vật trên cạn có sự trao đổi khí hiệu quả nhất'? 

A. Phối chim cấu tạo bởi các ống khí có mao mạch bao quanh. 

B. Nhờ hệ thống túi khí nên khi thở ra và hít vào đều có không khí 

giàu 02 đi qua phôi. 

c. Sự thông khí ờ phổi nhờ các cơ hô hấp co dãn. 

D. Cả A và B đúng. 

Cảu 73. Vì sao những động vât đa bào cỡ lớn không tiến hành trao 

đổi khí qua bể mặt cơ thể? 

A. Tỉ lộ s/v nhỏ, không đảm bảo được nhu cẩu trao đổi khí giữa cơ 
thể và môi trường. 

B. Da luôn ẩm ướt. tạo điều kiện cho vi khuẩn gây bệnh. 

c. Sự trao đổi khí khỏng thực hiện được khi trời khô hanh. 

D. Cà B và c đúng. 

Cảu 74. Tim từ phù hợp điền vào chỗ.hoàn chỉnh các câu sau 

Lưỡng cư sống ở cả hai mỏi trường cạn và nước nên trao đổi khí qua 

cả phổi và da. Chim hô hấp nhờ phổi và hệ thống túi khí. Nhờ. 

nên khi thờ ra và hít vào đểu có không khí giàu 02 đi qua phổi. Vì vậy, 

chim là động vật trao đối khí hiệu quả nhất ở trên cạn. 

Câu 75. Các bộ phận chủ yếu cấu tạo nên hộ tuần hoàn của động vật? 

A. Dịch tuần hoàn : máu hoặc hỗn hợp máu - dịch mô. 

B. Tim : là một cái máy bơm hút và đẩy máu chảy trong mạch máu. 

C. Hộ thống mạch máu : gồm hệ thống động mạch, hê thống mao 

mạch và hê thống tĩnh mạch. 

D. Cả A, B và C đúng. 

Cảu 76. Chức năng chủ yếu của hệ tuần hoàn ? 

A. Vận chuyển các chất từ bộ phận này đến bộ phận khác, đáp ứng 

cho các hoạt dộng cùa cơ thê. 

B. Vận chuyến 02 từ môi trường vào và C02 từ tế bào ra ngoài cơ thể. 

c. Vận chuyên chất dinh dưỡng và chất thải trong cơ thể. 

D. Cả A, B và c dúng. 
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Câu 77. Do đâu máu vận chuyển trong hệ mạch ? 

A. Do sức hút của tim. 

B. Nhờ năng lượng co tim. 

c. Do các van có trong hệ mạch. 

D. Do tính đàn hói của thành mạch. 

Câu 78. Sắp xếp dặc điếm của các hệ tuần hoàn tương ứng với từrg hê. 

TT Các hệ tuán hoàn Đặc điểm Kít quá 

1 

2 

3 

Hệ tuẩn hoàn hở 

Hệ tu ẩn hoàn kín 

Hệ tuần hoàn đơn 

A. Máu lưu thông liên tục trong mạch 

kín với tốc độ cao, khả năng điểu hòa 

và phân phối máu nhanh. 

B. Máu lưu thông trong mạch kín theo 

một vòng tuần hoàn 

c. Có một đoan máu đi ra khỏi mạch 

máu và trộn lẳn với nước mô. 

1. 

2. 

3. 

4 Hệ tuần hoàn kép D. Máu lưu thông với tốc độ chậm. 

E. Máu lưu thông vói tốc độ nhanh. 

G. Có 2 vòng tuần hoàn : vòng tuần 

hoàn lớn và vòng tuần hoàn nhò. 

H. Máu chứa sắc tố hêmôxianin. 

4. 

Câu 79. Môi trường trong là gì ? 

A. Là môi trường bao quanh tế bào. 

B. Là môi trường chứa các dịch cơ thể. 

c. Là môi trường không có ở động vật đơn bào và da bào bậc thấp. 

D. Là môi trường chỉ có ờ đông vât da bào bậc cao. 

Câu 80. Thế nào là cân bằng nội môi ? 

A. Là nồng độ các chất hòa tan luôn luôn ổn định trong náu và 

nước môi. 

B. Là duy trì sự ổn định của môi trường trong. 

c. Là sự cân bằng giữa các chất tế bào tiếp nhận với các chiấi mà tế 

bào thải ra. 

D. Cả A và c đúng. 
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Câu 81. Khi nào cơ thể mất cân bằng nội mồi ? 

A. Khi điếu kiện lí hóa mỏi trường trong biến động và khỏng duy trì 

dược sự ôn định. 

B. Khi thời tiết thay đổi. 

c. Khi cơ thê thiếu chất dinh dưỡng. 

D. Khi cơ thể thiếu ôxi. 

Câu 82. Nguyên nhân nào gây bênh cao huyết ỉp ờ người ? 

A. Do chế độ ãn có nhiêu muối thường xuyên. 

B. Do rối loạn hoạt động của các tế bào. 

c. Do chế độ ăn có quá nhiểu prótêin. 

D. Cà B và c đúng. 

Càu 83. Các bộ phận tham gia trong cơ chế duy trì cân bằng nội mỏi ? 

A. Bộ phận tiếp nhận kích thích (là thụ thê hoặc cơ quan thụ cảm). 

B. Bộ phận điểu khiến (là trung ương thần kinh hoặc tuyến nội tiết), 

c. Bộ phận thực hiện (là các cơ quan như gan, thận...). 

D. Cả A, B và c đúng. 

Câu 84. Hậu quả của mất cân bằng nội mỏi ? 

A. Hoạt động của các cơ quan, hệ cơ quan thiếu đổng bô. 

B. Thay đổi hoặc rối loạn hoạt động của các tê bào và các cơ quan, 

c. Rất nhiểu trường hợp bị gáy yếu không sinh trưởng, phát triển được. 

D. Ca A, B và c đúng. 

Câu 85. Tìm các từ phù hợp điển vào chỗ . hoàn chỉnh các 

cât sau : 

Liên hệ ngược đóng vai trò quan trọng trong cơ chế duy trì cân bằng 

nội môi. 

Duy trì huyết áp ổn định nhờ sự tham gia của thụ thê áp lực, trung 

khi.. tim và mạch máu. 

Câu 86. Cơ chế điểu hòa nổng độ glucôzơ trong máu khi nổng độ 
gltcôeơ cao là: 

A. Khi nồng đô glucôzơ trong máu cao, tuyện tụy tiết, ra hoocmỏn 

insulin. 
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B. Hoocmôn insulin tác dụng lên tê bào của cơ thé (tò bào tãng, nhận 

và sử dụng glucôzơ) và lên gan (nhân và biến glucỏzơ thành 

glicôgen dự trữ). 

c. Kết quả là nồng độ glucôzơ trong máu giảm xuông. 

D. Cả A, B và c đúng. 

Câu 87. Khi nổng độ glucôzơ trong máu giảm, cơ chế giúp nóng độ 
glucỏzơ trong máu tăng là: 

A. Khi nồng độ glucôzơ trong máu giảm, tuyến tụy tiết ra hoocmôn 

glucagôn. 

B. Hoocmôn glucagôn tác dụng lên gan làm phân giải glicôgen thành 

glucôzơ đưa vào máu. 

c. Kết quá là nồng độ glucôzơ trong máu tàng lên. 

D. Cả A, B và c đúng. 

Câu 88. Khi nóng độ glucôzơ trong máu thấp, tuyến tụy tiết hoocmôn nào ? 

A. Glucagôn. B. Insulin. 

c. Adrênalin. D. ADH. 

Cảu 89. Áp suất thẩm thấu của máu phụ thuộc vào các yếu tố nào ? 

A. Phụ thuộc vào lượng nước có trong máu. 

B. Phụ thuộc vào nồng độ các chất hòa tan trong máu. 

c. Phụ thuộc vào nồng độ Na+. 

D. Cả A, B và c đúng. 

Câu 90. Khi trời lạnh, động vật hằng nhiệt điểu hòa thân nhiệt như 
thế nào ? 

A. Tảng chuyển hóa nội bào. B. Co mạch máu ở da. 

c. Xù lông và giảm tiết mồ hôi. D. Cả A, B và c đúng. 

Câu 91. Tại sao khi hoạt động nhiểu (mạnh) thì thở nhanh, toát mồ 
hôi và mạch máu dãn ra ? 

A. Sinh ra nhiêu nhiệt (cơ thể nóng lên). 

B. Cơ thể chống nóng bằng cách tóa nhiệt (tăng mất nhiêt). 

c. Thờ nhanh, toát mồ hôi, dãn mạch máu là cơ chế tỏa nhiệt. 

D. Cả A, B và c đúng. 

32 



Câu 92. Tại sao khi trời nóng ta lại chóng khát hơn? 

A. Cơ thể cần nhiểu nước để hạ nhiệt độ nên khát. 

B. Mất nhiêu mổ hôi làm tăng áp suất thâm thấu của máu. 

c. Áp suất thẩm thấu của máu tăng kích thích vùng dưới đổi gây cảm 

giác khát. 

D. Cả B và c đúng. 

Cảu 93. Cơ chế điéu hòa sự hấp thụ nước ở thân là: 

A. Khi áp suất thẩm thấu tăng kích thích vùng dưới đồi tuyến yên 

tăng giái phóng ADH. 

B. ADH kích thích ống thận hấp thụ nước trả vể máu. 

C. Áp suất thẩm thấu trở lại bình thường. 

D. Cả A, B và C đúng. 

Càu 94. Cơ chê điều hòa sự hấp thụ Na+ ở thận là: 

A. Khi huyết áp thấp do Na+ giảm kích thích thân tiết ra hoocmỏn renin. 

B. Renin kích thích lên tuyến trên thận làm giải phóng hoocmôn 

anđôstêrôn. 

C. Hoocmôn anđôstêrôn kích thích ống thậọ hấp thụ Na+ kèm theo 

nước trả về máu làm nồng độ Na+ và huyết áp bình thường. 

D. Cả A, B và C đúng. 

Câu 95. pH máu được duy trì ổn định chủ yếu nhờ những yếu tô' nào ? 

A. Nhờ hệ thống độm trong máu. B. Nhờ phổi thải C02. 

c. Nhờ thận thải H+, HCO3... D. Cả A, B và c đúng. 

Câu 96. Tim các từ phù hợp điến vào chổ . hoàn chỉnh các 

câu sau : 

Áp suất thẩm thấu của máu phụ thuộc vào lượng nước và.hòa tan 

trong máu, đặc biệt phụ thuộc vào nổng độ Na+ (NaCl là thành phần chủ 

yếu tạo nên áp suất thẩm thấu cùa máu). 

Câu 97. Tại sao cá sấu thường bò lên bờ để phơi nắng ? 

A. Cá sấu kiếm ăn ờ trong nước, nước lạnh làm nhiột độ cơ thể của 

chúng giảm dần. 

B. Nước làm các hoạt dông kém di. 
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c. Làm sự tiêu hóa thức ãn kém hiệu quả. 

D. Cả A, B và c đúng. 

Câu 98. Điến nội dung phù hợp vào ô trống trong bảng: Trao đổii chất 

khoáng và nitơ ở thực vật. 

TT Các quá trình Các con đường 

1 Trao đổi chất 

khoáng 

2 Trao đổi nitơ 

Câu 99. Điền nội dung phù hợp vào ô trống trong bảng : Các vấn đề 

của quang hợp và hô hấp. 

TT Các ván đề Quang hợp Hò háp 

1 Khái niệm 

2 Phương trình tổng quát 

~ Bản chất 

Nơi diễn ra 

Câu 100. Điền nội dung phù hợp vào ô trống trong bảng : Các ctơ chế 

quang hợp và hô hấp. 

TT Cơ chế Các pha hay các giai đoạn 

1 Quang hợp 

~T~ Hô hấp 

Câu 101. Đánh dấu X vào ô trống hoàn thành bảng : TiêiU hóia thiức ăn 

trong Ống tiêu hóa của người. 

TT Bộ phận Tiêu hóa cơ học Tiéu hóa hóa học 

1 Miệng 

2 Thực quản 

~T" Dạ dày 

~4~ Ruột non 

T~ Ruột già 
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Cáu 102. Đánh dấu X vào ỏ trống hoàn thành bảng : Quá trình tiêu 

hóa ờ các nhóm động vật. 
^- 

Quá trình 

tiéu hóa 

Các nhóm dộng vật 

TT Đọng vật 

dơn bào 

Động vật có 

túi tiêu hóa 

Động vật có 

ông tiêu hóa 

1 Tiêu hóa cơ học 

2 Tiêu hóa hóa học 

Câu 103. Điền vào các ô trống trong sơ đồ sau để thấy mối liên quan 

giữa chức nâng cùa hệ tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa với trao đổi chất ở tế 
bào và nội bào. 

IV - HƯỚNG DẪN GIẢI 
1. Cảu hỏi tự luận 

Câu 1. Rẻ thực vât trên cạn sinh trường rất nhanh, đâm sâu lan tỏa 

hướng tới nguồn nước. Đặc biột, chúng hình thành liên tục với sô' lượng 

rất lớn các lông hút, tạo nên bé mặt tiếp xúc lớn giữa rể và đất. Do vậy, sự 
hấp thụ nước và các ion khoáng được thuận lợi. 

Đối với cây trên cạn, khi bị ngập úng mặt nước ngăn cách sự tiếp xúc 

của không khí vối mặt đất, ôxi không thâm nhập được vào đất làm rể cây 

thiếu ôxi. Thiếu ôxi phá hoại quá trình hô hấp bình thường của rễ, tích 

lũy các chất độc hại đôi với tế bào và làm cho lông hút chết mà cũng 

không hình thành được lông hút mới. Không có lông hút cây không hấp 

thụ được nước, cân bằng nước trong cây bị phá vỡ và cây bị chết. 
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Cảu 2. Các động lực giúp cho dòng nước và các ion khoáng di 

chuyển được từ rễ lên lá ở những cây gỗ cao lớn là : 

- Áp suất rề (bơm đẩy đầu dưới): nước từ đất vào lông hút của rẽ cây 

theo cơ chế thụ đông, các ion khoáng vào rễ cây theo cơ chế thụ động và 

chủ động (có sử dụng năng lượng) tạo ra áp suất rễ như bơm đẩy đầu dưới 

đưa nước lên. 

- Lực hút do sự thoát nước ờ lá (bơm hút đầu trên) : do hơi nước 

thoát vào không khí, tế bào khí khổng bị mất nước nên hút nước từ tế bào 

nhu mô bên cạnh. Tế bào nhu mô lại hút nước từ mạch gỗ ờ lá, cứ như 
vậy làm thành lực hút từ lá đến rễ như bơm hút đầu trên kéo nưóc lên. 

- Do các phân từ nước có tính phân cực nên liên kết với nhau^và giữa 

các phân tử nước với vách mạch gỗ làm thành cột nước liên tục từ rễ đến 

lá cây. 

Cảu 3. Sự thoát hơi nước là đông lực đẩu trên của dòng mạch gỗ giúp 

vận chuyển nước, các ion khoáng và chất tan khác từ rễ đến mọi cơ quan 

của cây trên mặt đất ; tạo môi trường liên kết các bộ phận của cây ; tạo 

độ cứng cho thực vật thân thảo. 

Nhờ có thoát hơi nước, khí khổng mờ ra cho khí cơ2 khuếch tán vào 

lá cung cấp cho quá trình quang hợp. 

Nhờ thoát hơi nước mà nhiệt đô của lá cây giảm vào những ngày nắng 

nóng, đảm bảo cho các quá trình sinh lí xảy ra bình thường. 

Tác nhân chủ yếu điều tiết độ mở khí khổng là hàm lượng nước trong 

tế bào khí khổng. Sở dĩ như vậy là do : khi no nước, vách mòng của tế 
bào khí khổng căng làm cho vách dày cong theo vách mỏng và lỗ khí mờ 
ra. Khi mất nước, vách mỏng hết căng và vách dày uốn thẳng lại làm lỗ 
khí khép lại. 

Câu 4. Trong mô thực vật diễn ra quá trình khử nitrat là do : trong 

2 dạng nitơ hấp thụ từ môi trường bên ngoài có dạng NO3 là dạng ôxi 

hóa, nhưng trong cơ thể thực vật nitơ chỉ tổn tại ờ dạng khử. Do đó, nitrat 

cần được khử thành amôniac dể tiếp tục được đổng hóa thành axit amin, 

amit và prôtêin. 

Khi có dư lượng NH3 dẫn đến đầu độc cơ thể, thực vật hình thành 

amit. Đó là sự liên kết giữa NH3 vào axit amin đicacbôxilic : Axit amin 

dicacbôxilic + NH3 -» amit. 
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Ví dụ : Axit glutamic + NH, -> glutamin. 

Đây là cách giải độc NH3 tốt nhất, nếu chất này được tích lũy sẽ gây 

độc cho tế bào. 

Câu 5. Nguồn cung cấp nitơ chủ yếu cho cây là đất. Nitơ trong đất 

tổn tại ở hai dạng : nitơ vỏ cơ trong các muối khoáng và nitơ hữu cơ trong 

xác sinh vật (động vật, thực vật, vi sinh vật...). 

Rễ cây chỉ hấp thụ nitơ khoáng (nitơ vô cơ) từ đất : NO3 và NH4. 

NO3 dễ bị rửa trôi xuống các lớp đất nằm sâu bên dưới. NH^được các 

hạt keo dất tích điện âm giữ lại trên bề mặt của chúng nên ít bị nước mưa 
mang đi. 

Cây không trực tiếp hấp thụ dược nitơ hữu cơ trong xác sinh vật. Cây 

chỉ hấp thụ được dạng nitơ hữu cơ đó sau khi nó đã được các vi sinh vật 

đất khoáng hóa thành NH4 và NO3 . 

Quá trình cố định nitơ bằng con đường sinh học là biến nitơ phân tử 

(N2) sẩn có trong khí quyển nhưng thực vật không hấp thụ được thành 

dạng nitơ khoáng NH3 (NH4 trong môi trường nưốc) cây dễ dàng hấp 

thụ. Nhờ có quá trình cô' định nitơ phân tử bằng con đường sinh học xảy 

ra ở điều kiện bình thường hầu khắp mọi nơi trên Trái Đất mà lượng nitơ 
bị mất hằng năm do cây lấy đi, luôn được bù đắp lại đảm bảo nguồn cung 

cấp dinh dưỡng nitơ bình thường cho cây. 

Câu 6. Lá cây xanh có cấu tạo bên ngoài và bên trong đểu thích nghi 

với chức năng quang hợp. 

* Cấu tạo ngoài : 

- Diện tích bể măt lớn đê hấp thụ các tia sáng. 

- Phiến lá mỏng thuận lợi cho khí khuếch tán vào và ra được dể dàng 

- Trong lớp biểu bì của măt lá có khí khổng để cho khí cơ2 khuếch 

tán vào bên trong lá đến lục lạp. 

* Cấu tạo trong : 

~ Tế bào mô giậu chứa nhiều diộp lục phân bô' ngay bên dưới lớp biểu 

bì mặt trên của lá để trực tiếp hấp thụ được các tia sáng chiếu lên mặt 

trén của lá. 
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- Tế bào mô khuyết chứa ít diệp lục hơn so với mô giậu, nằm phía 

mặt dưới của phiến lá. Trong mô khuyết có nhiều khoảng rỗng tạo điểu 

kiện cho khí dễ dàng khuếch tán đến các tế bào chứa sắc tố quang hợp. 

- Hệ gân lá tủa đến tận từng tế bào nhu mô của lá, chứa các mạch gỗ 

là con đường cung cấp nước cùng các ion khoáng cho quang hợp và mạch 

libe là con đường dẫn sản phẩm quang hợp ra khỏi lá. 

- Trong lá có nhiều tế bào chứa lục lạp với hệ sắc tô' quang hợp bên 

trong là bào quan quang hợp. 

Thành phần của hệ sắc tô' quang hợp gồm : diệp lục và carôtenôit. 

Diệp lục gổm diệp lục a và diệp lục b. Diệp lục là sắc tô' chủ yếu của 

quang hợp có chức nàng chủ yếu : diệp lục a (P7(x)Và P680) tham gia trực 

tiếp vào sự chuyển hóa năng lượng ánh sáng thành năng lượng của các 

liên kết hóa học trong ATP và NADPH. Các phân tử diệp lục b và diệp 

lục a khác hấp thụ năng lượng ánh sáng và truyền năng lượng đã hấp thụ 

được cho diệp lục a (P700 dến P680) ở trung tâm phản ứng quang hợp. Các 

carôtenôit gồm carôten và xantôphin là các sắc tô' phụ quang hợp (sắc tô' 

phụ quang hợp ở tảo là phicôbilin). Chức năng của chúng là hấp thụ năng 

lượng ánh sáng và truyền năng lượng đã hấp thụ được cho diệp lục b để 

diệp lục này truyền tiếp cho diộp lục a. Ngoài ra, carôtenổit còn có chức 

năng bảo vệ bộ máy quang hợp và tế bào khỏi bị nắng cháy khi cường độ 

ánh sáng quá cao. 

Câu 7. Chu trình c3, c4 và CAM có điểm giống và khác nhau : 

* Giống nhau : Cả 3 chu trình đều có chu trình Canvin tạo ra PGA rồi 

từ dó hình thành nên các hợp chất cacbohidrat, axit amin, prôtêin, lipit... 

* Khúc nhau : 

- Chất nhận của chu trình c3 là ribulôzơ-1,5-điphôtphat 

Chất nhận của chu trình c4 là axit phôtphôenolpiruvic 

- Sản phẩm ổn định đầu tiên của chu trình c3 là hợp chất 3 cacbon : APG. 

Sản phẩm ổn định đầu tiên của chu trình c4 là các hợp chất 4 cacbon : 

axit ôxalôaxêtic và axit malic/aspactic. 

- Tiến trình của chu trình c3 chỉ có một giai đoạn là chu trình Canvin 

xảy ra chỉ trong các tê' bào nhu mô thịt lá. 
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Tiến trình của chu trình c4 gồm 2 giai đoạn : Giai đoạn I của chu 

trình c4 xảy ra trong các tế hào nhu mô thịt lá và giai đoạn II là chu trình 

Canvin xảy ra trong các tê bào hao hó mạch. Cà hai giai đoạn đẻu diễn ra 

ban ngày. Với chu trình CAM thí giai doạn đáu cố định cơ2 thực hiện 

vào ban đêm. Giai doạn tái cô định C02 theo chu trình Canvin được thực 

hiên vào ban ngày, lúc khí khổng đóng. 

Câu 8. * Hô hấp ờ thực vật là quá trình ôxi hóa sinh học nguyên liệu 

hô hấp, đặc biệt là glucôzơ đến khí cacbonic, nước và tích lũy năng lượng 

ở dạng dẻ sử dụng là ATP. 

* Phương trình hô hấp tổng quát : 

C6HI2ơ6 + 602 -> 6C02 + 6H20 + 2870kJ/mol (nhiệt + ATP). 

Ưu thế của hô hấp hiếu khí so với hô hấp kị khí: 

* Hô hấp hiếu khí bao gồm chu trình Crep và chuỗi chuyền êlectron 

hô hấp. 

- Chu trình Crep : Khi có ôxi, axit piruvic đi từ tế bào chất vào ti thể. 

Tại dó, axit piruvic chuyên hóa theo chu trình Crep và bị ôxi hóa hoàn 

toàn, giải phóng ra 3 phân tử C02. 

— Chuỗi chuyền êlectron : Hidrô tách ra từ axit piruvic trong chu trình 

Crep được chuyển đến chuỗi chuyền êỉectron. Hiđrô được truyển qua 

chuỗi chuyển êlectron đến ôxi đê tạo ra nước và tích lũy được 36 ATP. 

* Phân giải kị khí gồm đường phân và lên men 

Kết quả của đường phân là hình thành nên 2 phân tử axit piruvic từ 1 

phin tử glucôzơ. Nếu có ôxi, axit piruvic được tiếp tục phân giải Hiếu khí (hô 

hấp ti thể) đến C02 và nước. Nếu không có ôxi, axit piruvic chuyển hóa theo 

con đường hô hấp kị khí (lên men) tạo ra rượu êtilic và C02 hoặc axit lactic. 

Trong hô hấp kị khí 1 phân tử glucôzơ chỉ tích lũy được 2 ATP. 

Hô hấp hiếu khí tích lũy được nhiều nãng lượng hơn (gấp 19 lần) so 

VỚI hò hấp kị khí (từ một phân tử glucồzơ sử dụng trong hô hấp). 

Cáu 9. Các yếu tó' mỏi trường ảnh hưởng dến hỏ hấp cùa thực vật. 

- Nước : Nước cần cho hỏ hấp, mất nước làm giảm cường độ hô hấp. 

Đối với các cơ quan đang ờ trạng thái ngừ, tăng lượng nước trong các 

hạ: khò từ 12% đến 18% làm cho hô hấp tăng gấp 4 lần. Tiếp tục tẳng 
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lượng nước lên đến 33% thì cường độ hô hấp táng lên đến gấp 100 lần. 

Muốn hạt nảy mầm cần đảm bảo đủ độ ẩm. 

- Nhiệt độ : Khi nhiệt độ tăng, cường độ hô hấp tăng theo đến giới 

han mà hoạt động sống của tế bào vẫn còn bình thường. 

- Ôxi: Ôxi là nguyên liệu của hô hấp, nếu thiếu ôxi thì hiệu quả 

hô hấp giảm nhiêu (hô hấp hiếu khí tích lũy năng lượng gấp 19 lần hô hấp 

kĩkhí). 

- Hàm lượng C02 : C02 là sản phẩm cuối cùng cùa hô hấp hiếu khí 

cũng như của lên men êtilic. Nồng độ C02 cao (hơn 40%) sẽ ức chế hô hấp. 

Câu 10. Ống tiêu hóa phân thành các bộ phận khác nhau, mỗi bộ 

phận có chức năng nhất định. Sự chuyên hóa về chức năng giúp quá trình 

tiêu hóa đạt hiệu quả cao. 

Ví dụ, ờ khoang miệng : răng, cơ nhai tham gia vào quá trình tiêu hóa 

cơ học, làm thức ăn nhỏ lại, làm tăng diện tích tác dụng của các enzim 

tiêu hóa lên thức ăn... 

Cẩn so sánh sự tiêu hóa thức ăn trong ống tiêu hóa so với trong túi 

tiêu hóa về: 

- Mức đô trôn lẫn thức ãn với chất thải (phân) trong túi và trong ống 

tiôu hóa. 

- Mức độ hòa loãng cùa dịch tiêu hóa với nước trong túi và trong ống 

tiôu hóa. 

- Mức đô chuyên hóa của các bộ phận của ống tiêu hóa và túi tiêu hóa. 

Tờ các so sánh đó ta thấy, ưu điém của tiêu hóa thức ăn trong ống 

tièu hóa so với trong túi tiêu hóa là: 

- Thức ăn đi theo một chiểu trong ống tiêu hóa không bị trộn lẫn với 

chất thải (phân) còn thức ăn trong túi tiêu hóa bị trộn lẫn với chất thải. 

- Trong ống tiêu hóa dịch tiêu hóa không bị hòa loãng, còn trong túi 

'tiôu hóa, dịch tiêu hóa bị hòa loãng với rất nhiéu nước. 

- Nhờ thức ăn đi theo một chiều nên hình thành các bô phân chuyên 

hóa, thực hiện các chức năng khác nhau như tiêu hóa hóa học, hấp thụ 

thức ăn, trong khi đó túi tiêu hóa khổng có sự chuyên hóa như trong ổng 

tiỗu hóa. 
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Câu 11. Sự khác nhau cơ bản về cấu tạo ống tiêu hóa và quá trình 

tiêu hóa thức ăn của thú ãn thịt và ăn thực vật : 

TT 
Tên 

bộ phận 
Thú ăn thịt Thú ân thực vật 

1 Răng - Răng cửa hình chêm để lấy 

thịt ra khỏi xương. 

- Răng nanh nhọn và dài 

dùng để cắm giữ con mồi và 

giữ mồi cho chăt. 

- Răng cạnh hàm và răng ăn 

thịt lớn dùng để cắt thịt thành 

các mảnh nhỏ để dễ nuốt. 

- Răng hàm nhỏ nên ít được 

sử dụng. 

- Răng nanh giông rãng cửa. 

Khi ăn cỏ các răng này tì lên 

tấm sừng ở hàm trên để giữ 
chặt cỏ. 

- Răng cạnh hàm và răng hàm 

phát triển, dùng để nghiền nát 

cỏ khi động vật nhai. 

Dạ dày - Dạ dày là một cái túi lớn 

nên gọi là dạ dày đơn. 

- Thịt được tiêu hóa cơ học và 

hóa học giống như trong dạ 
dày người (Dạ dày cớ bóp để 
làm nhuyễn thức ăn và làm 

thức ăn trộn đểu với dịch vị. 
Enzim pepsin thủy phân 

prôtêin thành các peptit). 

- Dạ dày thỏ, ngựa là dạ dày 

dơn (1 túi). 

- Dạ dày trâu, bò có 4 túi. Ba 

túì đầu tiên là dạ cỏ, dạ tổ 
ong, dạ lá sách. Túi thứ tư là 

dạ múi khế. Dạ cỏ là nơi lưu 

trữ, làm mểm thức ăn khô và 

lên men. Trong dạ cỏ có rất 

nhiéu vi sinh vật tiêu hóa 

xenlulôzơ và các chất dinh 

dưỡng khác. 

- Dạ tổ ong và dạ lá sách giúp 

hấp thụ lại nước. Dạ múi khê' 

tiết ra pepsin và HC1 tiêu hóa 

prôtẻin có trong cỏ và vi sinh 

vật từ dạ cỏ xuống. Bản thân 

vi sinh vật cũng là nguồn cung 

cấp prôtêin quan trọng cho 

dộng vật. 
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TT 
Tên 

bộ phận 
Thú ân thịt Thú ăn thực vật 

3 Ruột non - Ruột non ngắn hơn nhiểu so 

với ruột non cùa dộng vật ăn 

thực vật. 

- Các chất dinh dưỡng được 

tiêu hóa hóa học và hấp thụ 
trong ruột non giống như ở 
người 

- Ruột non có thể dài vài chục 

mét và dài hơn rất nhiêu so 

với ruột non của dộng vạt ăn 

thịt. 

- Các chất dinh dưỡng được 

tiêu hóa hóa học và hấp thụ 
trong ruột non giống như ờ 
người. 

~Ã~ Manh 

tràng 

Manh tràng khống phát triển 

và khổng có chức năng tiêu 

hóa thức ăn. 

Manh tràng rất phát triển và 

cố nhiẻu vi sinh vật sống cộng 

sinh tiếp tục tiêu hóa 

xenlu!ôzơ và các chất dinh 

dưỡng có trong tế bào thực 

vật. Các chất dinh dưỡng dơn 

giản được hấp thụ qua thành 

manh tràng. 

Câu 12. Sự trao đổi khí với môi trường xung quanh được thực hiôn : 

- Côn trùng trao đổi khí bằng hệ thống ống khí (được cấu tạo từ 

những ống dẫn chứa đầy khí). Các ống dẫn phân nhánh nhỏ dần và các 

ông nhỏ nhất tiếp xúc với tế bào cơ thể. Các khí quản thông ra ngoài nhờ 

lỗ khí. Khí ỏ2 vào và C02 ra khỏi cơ thể nhờ hệ thống ống khí. 

- Cá hô hấp bằng mang : 

Ngoài 4 dặc điểm của bể mặt trao đổi khí, cá xương còn có 2 dặc 

điểm làm tăng hiêu quả trao dổi khí là: miệng và nấp mang hoạt động 

nhịp nhàng cùng với cách sắp xếp mao mạch trong mang làm tảng hiộu 

quả trao đổi khí giữa máu và nước chảy qua mang. 

- Phổi là cơ quan hỏ hấp cùa nhiéu loài dỏng vật sống trên cạn như 

bo sát, chim và thú Riêng- . ưởnt, cư sống ớ cồ hai mỏi trường cạn và nưức 

nên trao dổi khí qua phoi '■••• 

Phổi lưỡng cư la một ' i d*v • i:v . 1.1 ó.o . ƠI một số ít phế nang, 

do vậy, phần lớn quá trinh ucơ J V. . ií:*:c hiộn qua da. Lưỡng cư thông 

khi nhờ nang lên và hạ xuống cùa thểrn miệng. 
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Phổi bò sát lớn hơn, cấu tạo bởi nhiểu phế nang hơn. 

Chim và thú là động vật hằng nhiệt và hoạt động nhiêu nên phổi rất 
phát triển, có rất nhiều phế nang, vì vậy, bé mặt trao đổi khí rất lớn. Ví 

dụ, phổi người có khoảng 300 - 600 triộu phê nang với tổng diện tích bể 

mặt phế nang có thể đạt tới 70m2 (lớn hơn khoảng 40 lần so với tổng diện 

tích bé mãt da). 

Cáu 13. Hệ tuần hoàn của côn trùng được gọi là hệ tuần hoàn hở vì: 

Máu xuất phát từ tim đi qua hộ thống động mạch, tràn vào khoang máu và 

trộn lẫn với nước mô tạo thành hỗn hơp máu - nước mô. Sau khi tiếp xúc 

và trao dổi chất với tế bào, hỗn hợp máu - nước mô chui vào tĩnh mạch 

để về tim. 

Như vây, máu tuần hoàn có một đoạn di ra khỏi mạch máu (tràn vào 

khoang máu) nên gọi là hệ tuân hoàn hờ. 

Còn hộ tuần hoàn của cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú được gọi là hộ 
tuần hoàn kín vì : Máu từ tim bơm đi lưu thông liên tục trong mạch kín, 

từ động mạch qua mao mạch, tĩnh mạch và về tim. Do máu chảy lưu 

thông trong mạch như vậy nên gọi là hệ tuần hoàn kín. 

Câu 14. Cân bằng nội môi là duy trì sự ổn định của môi trường trong. 

Ví dụ, duy trì nồng độ glucôzơ trong máu người ờ 0,1% ; duy trì thân 

nhiệt người ở 36°7... 

Sự ổn định về các điều kiên lí, hóa cùa môi trường trong (máu, bạch 

huyết và dịch mô) đảm bảo cho động vật tồn tại và phát triển. Các tế bào, 

các cơ quan của cơ thể chỉ có thê’ hoạt động bình thường khi các điểu 

kiện lí hóa của mỏi trường trong thích hợp và ổn định. 

Cân bằng nội môi có vai trò rất quan trọng đối với cơ thể, bảo đảm 

cho động vật tổn tại và phát triển. 

Khi các điéu kiộn lí hóa cùa môi trường trong biến dộng và không 

duy trì được sự ổn định (gọi là mất cân bằng nội môi) sẽ gây nên sự thay 

đổi hoặc rối loạn hoạt động cùa các tế bào và các cơ quan, thậm chí gây 
ra tử vong ờ động vật. 

Rất nhiểu bệnh tật của người và động vât là hậu quà của mất cân bằng 

nội mổi. Ví dụ, nồng đổ NaCl trong máu cao (do chế đổ ăn nhiổu muối 

thường xuyên) gây ra bệnh cao hn ,'t áp. 

Mổi trường trong duy trì được w ổn định nhờ cơ thể có các cơ chế 
duy trì cân bằng nội moi. 

Câu 15. Chức nàng cua 'hận trong cân h,nội moi : 

- Điều hòa hâp thụ nước 
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Trong cơ chế điều hòa hấp thụ nước ở thân, hoocmôn ADH do vùng 

dưới đồi tiết ra có tác dụng kích thích ống thân hấp thụ nước trả vể máu. 

Khi cơ thể mất nước do ỉa chảy, mất mổ hôi (khi lao động nặng) : «1p 

suất thẩm thấu tàng kích thích vùng dưới đồi, tuyến yên gây cảm giác 

khát và tăng tiết hoocmôn ADH kích thích tế bào ống thận tăng c ường tái 
hấp thụ nước trả vể máu. Nhờ vậy, lượng nước thải theo nước tiểu giảm, 

áp suất thẩm thấu trở lại bình thường. 

- Điểu hòa hấp thụ Na+ 

Khi huyết áp thấp do giảm Na* trống máu, kích thích thụ quan áp lực 

ở quản cầu thận tiết renin. Renin kích thích tuyến trên thận tiết 

anđôstêrôn. Anđôstêrôn giúp ống thận hấp thụ lại Na* trả về máu. 

Do Na* có tác dụng giữ nước rất mạnh nên khi Na+ được trả về máu 

làm tăng lượng nước trong máu dẫn đến huyết áp tăng dần lên và trở lại 

bình thường. 

Vùng dưới đổi, tuyến yên, tuyến trên thận và thận có vai trò quan 

trọng trong cơ chế điểu hòa cân bằng muối và nước là do : 

- Vùng dưới đồi, tuyến yên : 

Tiết hoocmôn ADH khi cơ thể mất nước, hoocmôn này kích thích tế 
bào ống thận tăng cường tái hấp thu nước trả vể máu. 

Nhờ vậy, lượng nước thải theo nước tiểu giảm, áp suất thẩm thấu trở 
lại bình thường. 

- Tuyến trên thận và thân : 

Khi Na* trong máu giảm gây áp lực và làm cho quản cầu thận tiết 

renin. Chất này kích thích tuyến trên thận tiết anđỏstêrồn giúp ổng thận 

hấp thụ lại Na+ trả về máu. Na+ có tác dụng giữ nước mạnh nên lượng 

nước trong máu tăng và làm cho huyết áp trở lại bình thường. 

2. Câu hỏi trác nghiệm khách quan 

Câu 1. Đáp án : A. 

Câu 2. Đáp án : B. 

Câu 3. Đáp án : D. 

Câu 4. Đáp án : D. 

Câu 5. Đáp án : D. 

Câu 6. Đáp án : D. 
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Câu 7. Đáp án : D. 

Cáu 8. Dáp án : B. 

Câu 9. Đáp án : D. 

Câu 10. Đáp Ún Mặt dưới cùa lá 

Cáu 11. Đáp Ún : D. 

Cáu 12. Đáp án D 

Cáu 13. Đáp Ún : A. 

Câu 14. Đáp án : D. 

Cáu 15. Đáp án : A. 

Cáu 16. Đáp ủn D 

Cáu 17. Đáp Ún : A. 

Cảu 18. Đáp Ún D. 

Câu 19. Đáp Ún : D. 

Câu 20. Đáp án : Nitơ hữu cơ. 

Câu 21. Đáp án : D. 

Câu 22. Đáp án D. 

Cảu 23. Đáp Ún : A. 

Càu 24. Đáp Ún Ã B. 

Câu 25. Đáp án : D. 

Câu 26. Đáp Ún : D. 

Câu 27. Đáp án : A. 

Càu 28. Đáp án : A. 

Càu 29. Đáp án : B. 

Câu 30. Đáp Ún : Duy trì sự sống. 

Câu 31. Đáp án : D. 

Càu 32. Đáp Ún : B. 

Càu 33. Đáp Ún D. 
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Câu 34. Đáp Ún : A. 

Câu 35. Đáp án : A. 

Cảu 36. Đííp án : c. 
Câu 37. Đáp án : D. 

Câu 38. Đáp Ún : D. 

Câu 39. Đáp Ún : B. 

Câu 40. Đáp Ún : Biện pháp kĩ thuật. 

Câu 41. Đáp Ún : D. 

Câu 42. Đáp án : D. 

Câu 43. Đáp ủn : D. 

Câu 44. Đáp Ún : A. 

Câu 45. Đáp án : B. 

Câu 46. Đáp Ún : B. 

Câu 47. Đáp án : D. 

Câu 48. Đáp án : D. 

Câu 49. Đáp án : A. 

Câu 50. Đáp án : D. 

Câu 51. Đáp ứn : Lên men. 

Câu 52. Đáp án : B. 

Câu 53. Đáp Ún : D. 

Câu 54. Đúp Ún : A. 

Câu 55. Đáp ủn : D. 

Cău 56. Đáp án : D. 

Câu 57. Đáp án : D. 

Câu 58. Đáp Ún : D. 

Câu 59. Đáp án : D. 

Câu 60. Đáp án : B. 

Câu 61. Đáp án : Sống cộng sinh. 
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Câu 63. Đáp án : D. 

Câu 64. Đáp án : D. 

Câu 65. Đáp án : B. 

Câu 66. Đáp án : D. 

Câu 67. Đáp án : D. 

Câu 68. Đáp Ún : D. 

Câu 69. Đáp Ún : D. 

Câu 70. Đáp Ún : D. 

Câu 71. Đáp án : Chim và thú. 

Câu 72. Đáp án : D. 

Càu 73. Đáp án : A. 

Câu 74. Đáp án : Hệ thống túi khí. 

Câu 75. Đáp án : D. 

Câu 76. Đáp Ún : A. 

Câu 77. Đáp án : B. 

Câu 78. Đáp Ún: 1. c, D, H ; 2. A ; 3. B, E ; 4. G. 

Câu 79. Đáp án : A. 

Câu 80. Đáp Ún : B. 

Câu 81. Đáp án : A. 

Câu 82. Đáp án : A. 

Câu 83. Đáp án : D. 

Câu 84. Đáp án : B. 

Câu 85. Đáp án : Điẻu hòa tim mạch. 

Câu 86. Đáp án : D. 

Câu 87. Đáp án : D. 

Câu 88. Đáp án : A. 

Càu 89. Đáp án : D. 

Câu 90. Đáp án : D. 

Câu 91. Đáp án : D. 
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Câu 92. Đáp án D 

Cáu 93. Đáp ủn D. 

Càu 94 Đáp án D. 

Câu 95. Đáp án D. 

Cáu 96. Đáp án • Nồng độ các chất. 

Câu 97. Đáp án D. 

Câu 98. Đáp án Trao đổi chất khoáng và nitơ ở thực vật 

TT Các quá trình Các con dường 

1 Trao đổi chất khoáng Qua mạch gỗ và mạch rây 

2 Trao đổi nitơ Cỏ định nitơ khí quyển và sự phân gir của vi 

khuân đồi với các hợp chất hữu cơ trong đất. 

Cảu 99. Đáp Ún : Các vấn để cùa quang hợp và hố hấp ở thực vật. 

TT 
Các quá 

trình 
Quang hợp Hô hấp 

1 Khái niệm Là quá trình cây xanh hấp thu 

nàng lượng ánh sáng bàng hệ 
sắc tố của mình và sử dụng 

năng lượng này đé' tổng hợp 

chất hữu cơ 

Là quá trình ôxi hóa các hợp 

chất hữu cơ thành C02 và 

H20, đổng thời giải phóng 

năng lượng cần thiết cho các 

hoạt động sống của cơ thể 

Phương 

trìrnh tổng 
quát 

6COt + 12HoO 

C6H|206 + 602 + 6H20 

C6HI2°6 + 602 -* 

6C02 + 6H20 + Q 
(năng lượng) 

T" Bá n chất Là quá trình ôxi hóa khử ; 

Trong đó quá trình ôxi hóa 

thuộc pha sáng và quá trình 

khử thuộc pha tối 

Là quá trình ôxi hóa các hợp 

chất hữu cơ để giải phóng 

năng lượng cung cấp cho mọi 

hoạt đông sống cùa tế bào và 

cơ thể. 

T Nơfi diển 

ra 

Lục lạp Chất tê bào và ti thể của mọi 

tế bào sông 
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Câu 100. Đáp án : Các cơ chế quang hợp và hô hấp. 

TT Cơ chế Các pha hay các giai doạn 

1 Quang hạp - Pha sáng diễn ra trên cấu trúc hạt của lục lạp, ôxi hóa 

nước để sử dụng H+ và e tạo ATP và NADPH, giải phóng 

02, bao gồm các phàn ứng theo thứ tự sau : 

+ Kích thích clorophyl bời phôtôn ánh sáng. 

+ Quang phân li nước nhờ năng lượng hấp phụ từ các phôtôr. 

+ Quang hóa hình thành ATP và NADPH. 

- Pha tối diẻn ra sự khử cơ2 bằng ATP và NADPH tạo các 

hợp chất hữu cơ (đường C6H|206) trên thể nền và theo chu 
trình tương ứng với mỗi nhóm thực vật: 

+ Nhóm C3 - chu trình Canvin. 

+ Nhóm C4 - chu trình Hatch - Slack 

+ Nhóm CAM - chu trình riêng biệt 

2 Hổ hấp - Giai đoạn phân giải : Glucôzơ -> 2 axit piruvic 

Đường phân diễn ra ở chất tế bào trong điéu kiện yếm khí. 

- Hô hấp yếm khí (lên men) diẻn ra ờ chất tế bào : 

Axit pirovic.-* rượu êtilic 

Axit piruvic -» axit lactic 

+ Hổ hấp hiếu khí diẻn ra ở ti thể : 

- Chu trình Crep : Axit piruvic -> C02 + H20 

- Chuổi chuyên diện tử và quá trình phôtphorin hóa tạo ra 

30 ATP 

Càu 101. Đáp Ún : Tiêu hóa thức ăn trong ống tiêu hóa của người. 

TT Bộ phận Tiéu hóa cơ học Tiêu hóa hóa học 

1 Miệng X X 

2 Thực quản X X 

3 Dạ dày X X 

—4 Ruột non X X 

5 Ruột già X 
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Câu 102. Đáp án : Quá trình tiêu hóa nhóm động vật. 

Các nhóm động vật 

TT Quá trình tiêu hóa 
Dộng vật ị Dộng vật có túi Dộng vật có ông 

đơn bào tiéu hóa tiêu hóa 

1 Tiêu hóa cơ học 

. ..... 
* 

2 Tiêu hóa hóa học X 

Cảu 103. Sơ đổ mối liên quan giữa chức nàng của các hệ tuần hoàn, 

hỏ hấp, tiêu hóa với trao đổi chất ờ tế bào và nội bào. 



Chương // 

CẢM ỨNG 

I - MỤC TIÊU 

- Nêu được cảm ứng là cơ sở của sự sống, giúp động thực vật tổn tại 

và phát triển. 

- Trình bày được thế nào là hướng động và ứng động ờ thực vật. 

- Nêu được khái niệm cảm ứng ở động vật (ở các tổ chức thần kinh 

khác nhau). 

- Nêu được khái niệm điện thế nghỉ và cơ chế hình thành điện 

thế nghỉ. 

- Nêu được khái niệm điện thế hoạt động và cơ chế hình thành điện 

thế hoạt động. 

- Phân biệt được tập tính bẩm sinh và tập tính học được. 

- Tiếp tục củng cố và phát triển thế giới quan khoa học. 

II - TÓM TẮT KIẾN THỨC cơ BẢN 

A. Cảm ứng ò thực vật 

1. Hướng động 

a) Khái niệm 

Hướng động là hình thức phản ứng cùa một bô phận cùa cây trước tác 

nhân kích thích theo một hướng xác định. 

Hướng đông dương là hướng dộng của cơ quan hướng tới nguồn kích 

thích ; hướng động âm là hướng động của cơ quan theo hướng tránh xa 

nguồn kích thích. 

b) Các kiểu hướng động 

Tuỳ thuộc vào tác nhân kích thích từ một hướng, hướng động được 

chia thành : hướng sáng, hướng trọng lực, hướng hoá, hướng nước, hướng 

tiếp xúc,... 
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c) Vai trờ của hướng động trong đời sông thực vật 

Hướng đông có vai trò giúp cây thích nghi đối với sự biến đổi của 

môi trường để tồn tại và phát triển. 

2. ứng động 

a) Khái niệm 

ứng động là hình thức phản ứng của cây trước tác nhân kích thích 

khống định hướng. 

b) Các kiểu ứng động 

* úhg động sinh trường ỉà kiêu ứng động trong đó các tế bào ờ hai 

phía đối diện nhau cùa các cơ quan (như lá, cánh hoa,...) có tốc độ sinh 

trường khác nhau do tác dộng của các kích thích không định hướng của 

tác nhân ngoại cảnh (ánh sáng, nhiệt độ,...). 

* ứng động không sinh trưởng là kiểu ứng động không có sự phân 

chia và lớn lên của các tế bào của cây. 

c) Vai trò của ứng động 

* Úng động giúp cây thích nghi da dạng đối với sự biến đổi của môi 

trường bảo đảm cho cây tồn tại và phát triển. 

B. Cảm ứng ờ động vật 

1. Cảm ứng ở động vật 

a) Khái niệm 

Cảm ứng là khả năng tiếp nhận kích thích và phản ứng lại các kích 

thích từ mỏi trường sống đảm bảo cho sính vật tổn tại và phát triển. 

b) Càm ừng ở động vật chưa có tổ chức thần kinh 

Động vật đơn bào phản ứng lại kích thích bằng chuyển động cơ thể 
hoặc co rút của chất nguyên sinh. 

c) Cảm ứng ở động vật có tổ chức thần kinh 

Ở đông vật có tổ chức thần kinh, các hình thức cảm ứng là các 

phản xạ : 

* Động vật có hệ thẩn kinh dạng lưới phản ứng với kích thích bằng 

cách co toàn bô cơ thể. 
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* Động vật có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch thần kinh nàm dọc theo 

chiều dài cơ thể, mỗi hạch điếu khiển một vùng xác định trên cơ thể nên 

phản ứng chính xáchơn và tiêu tốn ít năng lượng hơn so với hệ thần kinh 

dạng lưới. 

* Cảm ứng ờ dộng vật có hệ thần kinh hình ông 

Hệ thần kinh ống được tạo thành từ sô' lượng rất lớn tế bào thần kinh 

- Cấu trúc của hẹ thần kinh hình ống 

Các bô phận của hệ thần kinh ống có chức năng khác nhau. Đậc biệt, 

não bộ phát triển mạnh và là bộ phận cao cấp nhất tiếp nhận và xử lí hẩu 

hết thông tin đưa từ bên ngoài vào, quyết định mức đô và cách phản ứng 

- Hoạt động của hệ thần kinh hình ống 

Các phản xạ ờ đông vật có hệ thần kinh ống là các phản xạ không 

điểu kiện và có điểu kiộn. Số lượng các phản xạ rất lớn. Đặc biêt, số 
lượng phản xạ có điểu kiện ngày càng tăng. Nhờ đó, động vật thích nghi 

tốt hơn với môi trưòng sống. 

2. Điện thế nghỉ 

a) Khái niệm 

Điện thế nghỉ là sự chênh lệch về điên thế giữa hai bên màng tế bào 

khi tế bào không bị kích thích, phía trong màng tế bào tích điên âm so với 

phía ngoài màng tích điện dương. 

b) Cơ chế hình thành điện thế nghỉ 

Nguyên nhân có điện thế nghỉ chù yếu là do : 

* Nồng độ ion kali bên trong cao hơn bên ngoài tế bào. 

* Các cổng kali mở (tính thấm chọn lọc đối với K+) nên các K+ ở sát 

màng tế bào đổng loạt đi từ trong ra ngoài tế bào và tâp trung ngay sát 

mặt ngoài màng tế bào, làm cho mặt ngoài màng tích điện dương so với 

mặt trong màng tích điện âm. 

* Bơm Na - K vận chuyển K+ từ phía bên ngoài trả vào phía bôn 

trong màng tế bào giúp duy trì nồng độ K+ bên trong tế bào cao hơn bôn 

ngoài tế bào. 

3. Điện thế hoạt động và sự lan truyền điện thế hoạt động 

a) Khái niệm 

Điện thế hoạt động là sự biến dổi điện thế nghỉ ờ màng tế bào từ phân 

cực sang mất phân cực, đảo cực và tái phân cực. 
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b) Lan truyền xung thân kinh trên sợi thân kinh 

* Trên sợi thần kinh khỏng có bao miêlin, xung thần kinh lan truyén 

liên tục từ vùng này sang vùng khác ké bên. 

* Trên sợi thần kinh có bao miêlin, xung thần kinh lan truyển theo 

cách nhảy cóc, từ eo Ranvie này sang eo Ranvie khác. Do lan truyền theo 

lối nhảy cóc nên tốc độ lan truyẻn nhanh hơn so với trên sợi thán kinh 

không có bao miêlin. 

4. Truyền tin qua xináp 

a) Khái niệm xináp 

Xináp là diện tiếp xúc giữa tế bào thần kinh với tế bào thần kinh, giữa 

tế bào thần kinh với loại tế bào khác (tế bào cơ, tế bào tuyến...). 

b) Cấu tạo của xináp 

Xináp gồm màng trước, màng sau, khe xináp và chùy xináp. Chùy 

xináp có các bóng xináp chứa chất trung gian hóa học. 

c) Quá trình truyền tin qua xináp gổm các giai đoạn sau : 

* Xung thần kinh lan truyền đến chùy xináp và làm Ca2+ đi vào trong 

chùy xináp. 

* Ca2+ làm cho các bóng chứa chất trung gian hóa học gắn vào màng 

trước và vỡ ra. Chất trung gian hóa học đi qua khe xináp đến màng sau. 

* Chất trung gian hóa học gắn vào thụ thể ở màng sau gây xuất hiộn 

điộn thế hoạt động ở màng sau. Điên thế hoạt động (xung thần kinh) hình 

thành lan truyền đi tiếp. 

5. Tập tính của động vật 

a) Khái niệm 

Tập tính là chuỗi những phản ứng cùa dộng vật trả lời kích thích từ 

môi trường (bên trong hoặc bên ngoài cơ thể), nhờ đó động vật thích nghi 

với môi trường sống và tổn tại. 

b) Phán loại tập tính 

* Tập tính bẩm sinh là những hoạt đông cơ bản cùa động vật, sinh ra 

đẫ có, di truyển từ bố mẹ, đăc trưng cho loài. 

* Tâp tính học được là loại tạp tính được hình thành trong quá trình 

sỏng của cá thể, thông qua học tập và rút kinh nghiệm. 

55 



c) Cơ sở thần kinh của tập tính 

Cơ sờ thẩn kinh của tập tỉnh là các phản xạ không điều kiện và có 

điéu kiện. 

d) Một sô hình thức học tập ở động vật 

Các hình thức học tập chủ yếu của động vật là quen nhờn, in vết, điều 

kiộn hóa đáp ứng, điều kiện hóa hành đông, học ngẩm và học khôn. 

e) Các dạng tập tính phổ biến ở dộng vật là tập tính kiếm ăn, tập 

tính bảo vê lãnh thổ, tập tính sinh sản, tập tính di cư và tập tính xã hội. 

g) Một sô' ứng dụng vé tập tính như dạy chim, thú biểu diển trong 

rạp xiếc, dạy chim ưng và chó đi săn, dạy chó bắt kẻ gian... 

III - CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Câu hỏi tự luận 

Câu i. Thế nào là hướng đông ? Các kiểu hướng động của thực vật ? 

Vai trò của hướng động ? 

Câu 2. Úng động của thực vật là gì ? Phân biệt ứng động sinh trường và 

ứng động không sinh trường. Vai trò của ứng động đối với cơ thể thục vật ? 

Câu 3. Phân biệt cấu tạo hệ thần kinh ống với hệ thẩn kinh dạng lưới 

và hệ thẩn kinh dạng chuỗi hạch. Khi bị kích thích, phản ứng của động 

vật có hê thần kinh ống có gì khác với động vât có hê thẩn kinh dạng lưới 

và hệ thẩn kinh dạng chuỏi hạch ? 

Câu 4. Điện thế hoạt động là gì ? Điên thế hoạt động dược hình 

thành như thế nào ? 

Câu 5. So sánh cách lan truyển cùa xung thần kinh trên sợi thần kinh 

không có bao miêlin và có bao miêlin. 

Câu 6. Chất trung gian hóa học có vai trò như thế nào trong truyổn 

tin qua xináp. Tại sao xung thần kinh dược dẫn truyền trong cung phản xạ 
chỉ theo một chiều. 

Câu 7. Tập tính là gì ? Các loại tập tính ờ đông vật? Cho biết sự khác 

nhau giữa tập tính bẩm sinh và tập tính học được. 

Câu 8. Tại sao chim và cá di cư ? Khi di cư, chúng định hướng bằng 

cách nào ? 
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2. Cảu hói trắc nghiệm khách quan 

Câu 1. Thế nào là hướng dộng ớ thực ví.i ? 

A. Là phan ứng đôi với một tác nhân kích thích theo mỏt hướng 

xác đinh. 

B. Là sự vận động sinh trương của cây. 

c. Là sự hoạt đổng đê thu nhân chất dinh dưỡng. 

D. Cả A, B và c đúng 

Câu 2. Có các kiểu hướng dộng nào ? 

A. Hướng sáng. B. Hướng trọng lực. 

C. Hướng hóa và hướng tiếp xúc. D. Cả A, B và c đúng. 

Câu 3. Rễ cây cong xuống đất do vận đông hướng động nào ? 

A. Vận động hướng đất theo chiều lực hút của trọng lực Trái Đất. 

B. Vận động hướng nước. 

C. Vận động hướng hóa. 

D. Cả B và c đúng. 

Câu 4. Nguyên nhân dẫn dến rễ cây có tính hướng đất ? 

A. Do sự phân bô điện tích và auxin không đểu ờ hai mặt rễ, mặt dưới 

cao hơn mặt trên. 

B. Do mặt dưới của rẻ tích nhiều axit abxixic làm cho mặt dưới bị úc 

chế sự kéo dài, trong khi mật trên tiếp tục phát triển. 

C. Rễ cây phát triển hướng về phía có nhiêu chất khoáng cần thiết 

cho rể cây. 

D. A và B đúng. 

Câu 5. Có các hình thức vận động hướng sáng nào ? 

A. Hướng sáng dương (thân cây uốn cong về nguồn sáng). 

B. Hướng sáng âm (rễ cây uốn cong theo hướng ngược lại). 

c. Hướng sáng trung gian (cả thân và rề bình thường, chỉ cành và lá 

uốn cong về nguồn sáng). 

D. Cả A và B đúng. 

Câu 6. Tại sao ngọn cây luôn quay vể hướng ánh sáng ? 

A. Auxin có nhiểu ờ phía cây có ít ánh sáng. 

B. Auxin nhiểu xâm nhập vào thành tế bào làm đứt các vách ngang 

cùa xenlulôzơ làm cho tế bào dãn dài ra. 
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c. Auxin giữa hai phía cây phân bỏ' đều nhau. 

D. Cả A và B đúng. 

Câu 7. Thân cây non sinh trưởng như thế nào khi chiếu sáng từ mờt hướng 

A. Cây mọc thẳng, khỏe. 

B. Cây non sinh trướng hướng vé nguồn sáng, 

c. Cây non sinh trường tránh xa nguồn sáng. 

D. Cả A, B và c đúng. 

Câu 8. Khi không có ánh sáng cây non sinh trường như thế nik> ? 

A. Cây non phát triển tốt, lá có màu xanh lục. 

B. Cây non mọc vống lên và có màu vàng úa. 

c. Cây non không phát triển được. 

D. Cả A, B và c đúng. 

Câu 9. Khi ánh sáng chiếu từ mọi phía cây non sinh trưcng như 
thế nào ? 

A. Cây non mọc thẳng, cây khỏe, lá có màu xanh lục. 

B. Cây non mọc thẳng, cho nhiều tán. 

c. Cây non mọc vống lên, các cành phía dưới vàng úa và rụng 

D. Cả B và c đúng. 

Câu 10. Tại sao rễ cây sinh trưởng mạnh vể phía có nguồn nươc ? 

A. Lấy nước cung cấp cho mọi hoạt động trao đổi chất ở cây. 

B. Lấy nước bổ sung lượng nước thiếu trong cây. 

c. Nước hòa tan muối khoáng cung cấp cho cây. 

D. Cả B và c đúng. 

Câu 11. Tim các từ phù hợp điền vào chỏ . hoàn ch’nJi các 

câu sau : 

Hướng động của thực vật là phản ứng sinh trường không đổng dtều tại 

hai phía đối diện nhau của cơ quan của cây đối với . tic nhân 

ngoại cảnh (ánh sáng, trọng lực, hóa chất...). 

Câu 12. Các hóa chất trong đất gồm các dạng nào ? 

A. Dung dịch axit, bazơ, các ion khoáng. 

B. Các chất hữu cơ, các hoocmôn thực vât. 

C. Các chất dẫn dụ và các hợp chất hóa học khác. 

D. Cả A, B và c đúng. 
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Cáu 13. Thế nào lá hướng hóa dương của rỗ cày ? 

A Rề cAy tránh xa các hóa chất dộc hại đến cấu trúc tế bào. 

B Rể cây hướng vổ phía các hóa chít độc hại đến cấu trúc tế bào. 

c Rễ cây hướng vé phía các chất khoáng cần thiết cho sự sông của 
tế bào. 

D. Cả A và B đúng. 

Câu 14. Vai trò của hướng động trong đời sống thực vật ? 

A. Giúp cây thích ứng với sự biến động cùa điều kiện môi trường. 

B. Giúp thực vật tìm được nguồn dinh dưỡng phù hợp. 

C. Giúp thực vật tránh xa các hóa chất độc hại. 

D. Cả B và c đúng. 

Câu 15. Ý nghĩa của hướng trọng lực đối với cây ? 

A. Giúp rễ cây tìm đến nguổn nước để hút nước. 

B. Giúp cây luôn hướng vể ánh sáng để quang hợp. 

C. Giúp rễ cây mọc vào đất để giữ cây và hút chất dinh dưỡng. 

D. Giúp cây bám vào vật cứng khi tiếp xúc. 

Cảu 16. Sắp xếp các hiên tượng ở thực vật tương ứng với các loại 

hướng động ? 

TT 

T 
2 

3 

4 

5 

6 

Các loại hướng động Hiện tượng 

Hướng trọng lực dương A. Hiện tượng thân cây sinh trưởng 

Hướng trọng lực âm uổn co"g về Phía "guổn 

Hướng sáng dương 

Hướng sáng âm 

Hướng hóa dương 

Hướng tiếp xúc 

B. Hiện tượng rễ cây sinh trưởng 

ngược phía nguồn sáng, 

c. Hiện tượng các cơ quan sinh 

trường hướng tới nguồn hóa chất. 

D. Hiện tượng dây leo dùng tua 

cuốn quanh những vật cứng khi 
nó tiếp xúc. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Kết quả 

E. Hiện tượng đinh thân sinh 
trưởng theo hướng ngược lại sức 

hút cùa trọng lực. 

G. Hiện tượng dinh rẻ cây sinh 

trường hướng vào đất 
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Cảu 17. ứng động là gì ? 

A. Là hình thức phản ứng của cây trước một tác nhân kích thích 

không định hướng. 

B. Là sự vận dộng thuận nghịch của các cơ quan có cấu tạo kiểu hình 

dẹp khi có kích thích. 

c. Là sự thay đổi trạng thái sinh lí - sinh hóa của cây khi có kích thích. 

D. Cả A, B và c đúng. 

Câu 18. Các cơ quan thực hiện ứng động có cấu tạo như thê nào ? 

A. Cấu tạo hình dẹp (kiểu lưng - bụng như lá, cánh hoa...). 

B. Cấu tạo khớp phình nhiêu cấp như cây trinh nữ. 

C. Cấu tạo dạng hình tròn như bao lá mầm (cây hoà thảo), thân, c»nh, 

rè o các loại cấy khác. 

D. Cả A và B đúng. 

Câu 19. Điểm khác biệt giữa ứng động với hướng động là gì ? 

A. Hướng kích thích. 

B. Cấu tạo của các cơ quan thực hiện, 

c. Tác nhân kích thích. 

D. Cả A và B đúng. 

Cáu 20. Các kiểu ứng dộng của cfty ? 

A. Úng động sinh trường. 

B. Úng đông không sinh trưởng, 

c. Úng động định hướng. 

D. Cả A và B đúng. 

Câu 21. Tìm các từ phù hợp điền vào chỏ . hoàn chỉnh các 

câu sau : 

Vận động cảm ứng sinh trường và không sinh trưởng) có vai trò 

.đối với sự biến đổi của môi trường bảo đảm cho cây tổn tạ? và 

phát triển. 

Câu 22. ứng động không sinh trường là gì ? 

A. Là sự vận động xảy ra sự lan truyén kích thích, có phản ứng nhinh 

ở các miển chuyên hóa của cơ quan. 

B. Là vận động cảm ứng mạnh mẽ do các chấn động, va chạm cơ hạc. 
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c. Là vân dộng của cơ thé và cơ quan thực hiện theo từng thời gian 
nhất định trong ngày. 

D. Cả A và B đúng. 

Câu 23. Các loại ứng động không sinh trường ? 

A. Ưng động sức trương. 

B. ứng động tiếp xúc và hóa ứng động, 

c. Quang ứng động. 

D. Cả A và B đúng. 

Câu 24. Có những loại ứng động sức trương nào ? 

A. ứng động sức trương trung gian (không nhanh, không chậm). 

B. Úng đông sức trương nhanh. 

C. ứng động sức trương chậm. 

D. Cả B và c đúng. 

Câu 25. Cơ chế chung của các hình thức vận động cảm ứng là gì ? 

A. Là sự thay đổi trương nước. 

B. Là sự co rút của chất nguyên sinh. 

C. Là sự biến đổi quá trình sinh lí, sinh hóa theo nhịp điệu đồng hồ 
sinh học. 

D. Cả A, B và c đúng. 

Cảu 26. Sắp xếp các hình thức vận động tương ứng với từng kiểu 

ứnị động 

TT Kiểu ứng dộng Hình thức vận động Kết quả 

1 

2 

úhg động sinh 

trưởng 

úhg động 

không sinh 

trưởng 

A. Cụp lá của cây trinh nữ do va chạm. 

B. Hoạt động đóng mờ cùa khí khổng, 

c. Hoa cây tulip mớ vào buổi sáng và 

đóng lại lúc chạng vạng tối. 

D. Lá cây họ Đậu (thức ngù) thay đổi 

trạng thái theo cường đô ánh sáng. 

E. Vận động bắt mồi cùa cây bèo đất và 

cây nắp ấm. 

1. 

2. 
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Cáu 27. Vai trò của ứng đông đối với đời sống thực vât ? 

A. Giúp cây thích nghi đa dạng dối với sự biến đối của môi trường. 

B. Đảm bảo cho cây tổn tại và phát triến. 

c. Thích nghi cao với những điều kiện bất lợi của môi trường. 

D. Cả A và B đúng. 

Cáu 28. Thế nào là cảm ứng ờ động vật ? 

A. Là phản ứng (trả lời) lại các kích thích từ môi trường sống để tồn 

tại và phát triển. 

B. Là biểu hiện khác thường của dộng vật khi có kích thích từ mối 

trường để tổn tại và phát triển. 

C. Là phản ứng chống lại những tác nhân gây hại. 

D. Là sự nhiệt tình, thiên cảm khi gặp đổng loại, nhất là bạn tình 

hoặc mẹ con. 

Câu 29. Hình thức cảm ứng của dộng vật có tổ chức thần kinh ? 

A. Phản xạ. 

B. Phản ứng. 

C. Tăng cường chuyển hóa vât chất và năng lượng. 

D. Giảm chuyển hóa vật chất và năng lượng. 

Câu 30. Cảm ứng của động vật đơn bào ? 

A. Chuyển đông cơ thể hoặc co rút chất nguyên sinh. 

B. Ngừng chuyển hóa vật chất và năng lượng (bất động). 

C. Nhanh chóng thoát khỏi tác nhân kích thích. 

D. Cả A và B đúng. 

Câu 31. Tim các từ phù hợp điển vào chỗ. hoàn chỉnh các 

câu sau : 

Ở dộng vật chân khớp, hạch thán kinh đầu cố kích thưóc lớn kơn hẳn 

so với các hạch thần kinh khác. Mỗi hạch thần kinh là một. hoạt 

động của một vùng xác định của cơ thể. 

Cảu 32. Những bộ phận chính của thần kinh ống ? 

A. Bộ phận thẩn kinh trung ương. B. Bộ phân thần kinh ngoạ biên. 

C. Bộ phận thần kinh trung gian. D. Cả A và B đúng. 
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Câu 33. Phán xạ đơn gián là phán xạ thực hiện dựa trên cung phán xạ 
được cấu tạo bởi yếu tô' nào ? 

A Có sự tham gia của vò bán cầu đại não. 

B s> lượng tế bào thần kinh lớn. 

c Có sô' lượng tế bào thần kinh ít, do túy sống điều khiến. 

D Cá A và B đúng. 

Càu 34. Cơ chế co ngón tay khi kim nhọn đâm vào ngón tay là: 

A Khi kim nhọn đâm vào ngón tay, thụ quan đau truyén tin về túy sống. 

B Túy sống phát lệnh đến cơ co ngón tay. 

c Cơ ngón tay co làm ngón tay co lại. 

D Cả A, B và c đúng. 

Càu 35. Các dạng điện sinh học ? 

A. Piộn thê nghỉ (tĩnh điện) B. Điện thế hoạt động (điện đỏng) 

c Eiên năng. D. Cả A và B đúng. 

Càu 36. Điện thê nghỉ là gì ? 

A. Là điên thế có ở tế bào đang nghỉ ngơi. 

B. Li điên thê' xuất hiện khi động vât bát đầu ngủ. 

c. Là điện thế chỉ có ờ trẻ sơ sinh và động vật non. 

D. Là diện thế có ờ người hoạt động ít hoặc bị ốm. 

Câu37. Cơ chê hình thành điện thế nghỉ ? 

A. íự phím bỏ' khỏng đều các ion ờ hai bên màng tế bào và sự di 

chuyên (ủa ion qua màng tế bào. 

B. Tnh thấm có chọn lọc của màng tế bào đối với ion (cổng ion mờ 
hay đón:). 

c. Bmi Na - K. 

D. G A, B và C đúng. 

Câu38. Tại sao K+ đóng vai trò quan trọng trong cơ chế hình thành 

điộr thếighỉ ? 

A. Eo K+ khi qua màng ra ngoài mang theo điện tích dương ra dẫn 

đm mặt trong của màng trờ nên âm. 

B. K* đi ra bị lực hút trái dấu ờ phía mặt trong nên nằm lại sát ngay 

piía mặt ngoài màng làm cho mặt ngoài màng tế bào mang điện 

túh dương so với mãt trong mang điện âm. 
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c. Bơm Na - K có chức năng vận chuyên K+ từ ngoài tế bào trả vàí 

trong giúp duy trì nồng độ K+ bên trong tê bào luôn ca<o hơr 

bên ngoài. 

D. Cả A, B và c đúng. 

Câu 39. Thế nào là điện hoạt đông ? 

A. Là sự thay đổi hiệu điện thế giữa trong và ngoài màng khi nơror 

không bị kích thích. 

B. Là sự thay đổi hiệu điện thẻ giữa trong và ngoài màng khi nơron b 

kích thích làm thay đổi tính thấm của màng. 

c. Là sự lan truyền xung điện trèn dây thẩn kinh. 

D. Là sự lan truyển xung điện khi kích thích với cường độ đủ m.ạnh. 

Câu 40. Na+ và K+ được phân phối như thế nào khi nơron bị kích thích ' 

A. Trong giai đoạn mất phân cực, Na+ khuếch tán từ trong ra ngoà 

tê bào. 

B. Trong giai đoạn mất phân cực, Na+ khuếch tán từ ngoài \ào tronị 

tế bào. 

c. Trong giai đoạn tái phân cực, K+ khuếch tán từ trong ra ngoà 

tế bào. 

D. Trong giai đoạn tái phân cực, K+ khuếch tán từ ngoài \ào> tronị 

tế bào. 

Câu 41. Khi nào xuất hiện điện thế hoạt động ? 

A. Khi chuyển hóa vật chất và nãng lượng tăng. 

B. Khi bị kích thích và tế bào thần kinh hưng phấn. 

c. Khi cơ thể hoạt động. 

D. Khi hệ thần kinh hoạt động. 

Câu 42. Các giai đoạn của điện thế hoạt động ? 

A. Giai đoạn mất phân cực. B. Giai đoạn đảo cực. 

C. Giai đoạn tái phân cực. D. Cả A, B và c đúng. 

Cảu 43. Cơ chế xuất hiện điện thế hoạt động ? 

A. Khi kích thích với cường độ đủ mạnh (đạt tới ngưỡng). 

B. Khi kích thích với cường độ trung bình. 
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c. Khi kích thích với cường độ dưới ngưỡng. 

D. Khi kích thích với cường độ không đều 

Cảu 44. Sự lan truyền xung thần kinh trên sợi truc khỏng có bao miêlin ? 

A. Xung thần kinh lan truyển dọc theo sợi trục. 

B. Nếu kích thích ờ giữa sợi trục thì xung thần kinh truyển theo cả hai chiều, 

c. Xung thần kinh lan truyền theo lối nháy cóc. 

D. Cả A và B đúng. 

Câu 45. Sự lan truyền xung thần kinh trên sợi trục có bao miêlin ? 

A. Lan truyền từ eo Ranvie này sang eo Ranvie khác theo lối nhảy cóc. 

B. Lan truyền từ vùng này sang vùng khác dọc theo sợi trục, 

c. Lan truyển không liên tục giữa các vùng. 

D. Cả A và B đúng. 

Câu 46. Sắp xếp chức năng của các sợi thần kinh tương ứng với 

từng sợi. 

TT Các sợi thần kinh Chức nàng Kết quả 

1 

2 

Sợi thần kinh 
khồng có bao 

miêlin 

Sợi thần kinh có 
bao miêlin 

A. Xung thẩn kinh thực hiện theo lối 

nhảy cóc. 

B. Xung thần kinh lan truyển từ nơi bị 
kích thích dọc theo sợi trục 

c. Xung thần kinh dược hình thành sẽ 
kích thích vùng màng kế tiếp làm thay 

đổi tính thấm cùa màng. 

D. Sự thay đổi tính thấm cùa màng chỉ 
xảy ra tại cấc eo Rarivie 

E. Kích thích ở giữa sợi trục thì xung 

thần kinh truyển theo cả hai hướng kể từ 
điểm xuất phát. 

G. Sự lan truyẻn xung thẩn kinh ở sợi 
trục nhanh, tiết kiệm năng lượng. 

H. Sự lan truyén xung thần kinh ở sợi 
trục chậm. 

I. Chi gây nên sự thay dổi tính thấm ờ 
vùng màng phía trước. 

I 

2. 
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Câu 47. Tìm các từ phù hợp điền vào chỗ trông hoàn chỉnh các càu sau : 

Như vây, điện thế nghỉ là sự chênh lệch điện thế giữa hai hên màng tế 
bào khi tế bào nghỉ ngơi, phía bên trong màng.so với phía bên ngoài 

mang diện dương. 

Câu 48. Xináp là gì ? 

A. Là cẩu nối giữa các dây thẩn kinh. 

B. Là diện tiếp xúc giữa tế bào thần kinh với tế bào thần kinh, giữa tê 

bào thần kinh với tế bào khác. 

c. Là nơi chuyển giao xung thẩn kinh. 

D. Cả A, B và c đúng. 

Câu 49. Các loại xinap trong cơ thể ? 

A. Xinap hóa học. B. Xinap điện, 

c. Xinap lí học. D. Cả A và B đúng. 

Câu 50. Thành phần cấu tạo một xinap ? 

A. Màng trước xinap. B. Màng sau xinap. 

c. Khe xinap và chùy xinap. D. Cả A, B và C đúng. 

Câu 51. Tim các từ phù hợp điển vào chỗ hoàn chỉnh các câu satu : 

Mỗi xinap chỉ có một loại.hóa học. Chất trung gian hóa hợc phổ 
biến nhất ờ động vật có vú là axêtincôlin và norađrênalin. Ngoài ra, còn 

nhiẻu chất trung gian hóa học khác như dôpamin, serôtônin... 

Câu 52. Các loại tập tính của dộng vật ? 

A. Tập tính bẩm sinh. B. Tập tính học được, 

c. Tập tính xã hội. D. Cả A và B đúng. 

Càu 53. Thế nào là tập tính bẩm sinh ? 

A. Là tập tính cùa các dông vật non. 

B. Là những hoạt động cơ bản của động vật và đặc trưng cho toàù. 

c. Là những tập tính có cơ sờ là các phản xạ không điẻu kiện. 

D. Cả A, B và c đúng. 

Càu 54. Thế nào là tập tính học được ? 

A. Là tâp tính được hình thành trong quá trình sống (qua họ: ttập và 

rút kinh nghiêm). 

B. Là tập tính chỉ có ở động vât đã trưởng thành. 
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c. Là tập tính được hình thành trên cơ sờ thực hiộn các thao tác tư 
duy (phân tích, tổng hợp, so sánh...). 

D. Cả A, B và c đúng. 

Câu 55. Các tập tính học được ở động vật ? 

A. Qưen nhòm và in vết. B. Điéu kiện hóa. 

c. Học ngầm và học khôn. D. Cả A, B và c đúng. 

Câu 56. Đặc tính nào là quan trọng nhất để nhận biết con đầu đàn ? 

A. Tính hung dữ. c. Tính lãnh thổ. 

B. Tính thân thiện. D. Tính quen nhờn. 

Câu 57. Tại sao tập tính học được có thể thay đổi và rất đa dạng ? 

A. Tập tính học được chính là chuỗi phản xạ có điểu kiên. 

B. Tập tính học được hình thành nhờ các mối liên hệ mới giữa các nơron. 

c. Là tập hợp các phản xạ không điều kiên. 

D. Cả A và B đúng. 

Câu 58. Tại sao động vật có hệ thần kinh lưới và dạng hạch tồn tại 

điíỢc chủ yếu nhờ các tập tính bẩm sinh ? 

A. Hệ thần kinh có cấu tạo khá đơn giản, tế bào thần kinh không nhiều. 

B. Tuổi thọ ngắn nên không có nhiéu thời gian cho học tập. 

c. Khả năng tiếp thu bài học rất thấp. 

D. Cả A, B và c đúng. 

IV - HƯỚNG DẨN GIẢI 

1. Càu hỏi tự luận 

Cảu 1. Hướng động (vận động định hướng) là hình thức phản ứng của 

mít bộ phận của cây trước tác nhân kích thích theo một hướng xác định. 

Thực vật có các kiểu hưómg động như : 

- Hướng sáng. 

- Hướng trọng lực. 

- Hướng hóa. 

- Hướng nước. 

- Hướng tiếp xúc. 
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Hướng động có vai trò giúp cây thích nghi đối với sự biến đổi của 
môi trường để tổn tại và phát triển. 

Câu 2. Úng động (vận động cảm ứng) là hình thức phản ứng của cây 

trước tác nhân kích thích không định hướng. 

Có 2 kiểu ứng động là ứng động sinh trưởng và ứng động không 

sinh trưởng. 

- ứng động sinh trưởng : 

+ Đặc điểm của ứng động sinh trưởng phụ thuộc vào cấu trúc kiểu 

hình dẹp (kiểu lưng - bụng) cùa cơ quan (lá, cánh hoa) dưới sự tác động 

của ngoại cảnh. Xảy ra do sự sinh trường không đồng đều tại các mặt trên 

và mặt dưới của cơ quan khi có kích thích. 

+ Các kiêu ứng động sinh trường : 

• Quang ứng đông : ứng động nở hoa và ứng động của lá. 

• Nhiột ứng đông : ứng động ngủ (đóng mờ hoa nghộ tây, hoa tulip). 

- ứng động không sinh trường : 

+ Đặc điểm của ứng động không sinh trưởng: có nhiều trường hợp 

các phản ứng vận động của thực vật không phải là vận động sinh trưởng. 

Vân động xảy ra do biến động sức trương trong các tế bào chuyên hóa và 

trong các miền chuyên hóa của cơ quan nhờ sự lan truyền kích thích 

trong cơ thể do tiếp xúc hoặc do hóa chất. 

+ Các kiểu ứng dộng không sinh trưởng : 

• Úng động sức trương : ứng động sức trương nhanh và ứng động 

sức trương chậm. 

• Úng động tiếp xúc và hóa ứng động. 

- Vai trò của ứng động : giúp thực vật có những phản ứng kịp thời, 

thích nghi đa dạng với những tác động cùa môi trường để tổn tại và 

phát triển. 

Câu 3. Phân biệt cấu tạo hệ thần kinh ống, hệ thần kinh dạng lưới và 

hệ thần kinh dạng chuỗi hạch : 

- Hệ thần kinh dạng lưới được cấu tạo từ các tế bào thần kinh nằm rải 

rác trong cơ thể và liên hệ với nhau bằng các sợi thần kinh. 

- Hộ thần kinh dạng chuỗi hạch được hình thành từ các tế bào thần 

kinh tập hợp lại thành các hạch thần kinh nằm dọc theo chiểu dài của 

cơ thể. 
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- Hệ thẩn kinh ống hình thành nhờ sổ lượng rất lớn các tế bào thần kinh 

tâp hợp lại thành một ông thẩn kinh nằm dọc theo vùng lung của cơ thể, các 

tế bào thần kinh tập trúng mạnh ờ phía đáu dẫn dến não bộ phát triển. 

So với hệ thần kinh dạng lưới, hệ thần kinh dạng chuỗi hạch thì hệ 
thần kinh hình ống có nhiểu ưu diêm hơn. Khi bị kích thích phản ứng của 

động vật có hê thần kinh hình ống phức tạp hơn, hiệu quả hơn do cấu tạo 

hộ thần kinh hình ống hoàn thiện hơn, biểu hiện ở số lượng tế bào thần 

kinh rất lớn và tập trung lại nên sự phối hợp và xử lí thông tin tốt hơn, rất 

thuận lợi trong việc học tập và rút kinh nghiệm thành lập các phản xạ có 

điều kiên, làm sô lượng phán xạ có điéu kiện ngày càng nhiều giúp động 

vật thích nghi tốt hơn với môi trường sống. 

Câu 4. - Điện thế hoạt động là sự biến đổi rất nhanh điện thế ở màng 

tế bào, từ phân cực sang mất phân cực, đảo cực và tái phân cực. 

- Sự hình thành điện thế hoạt động : 

Khi bị kích thích, cổng Na mở rộng nên Na khuếch tán qua màng 

vào bẽn trong tế bào gây ra mất phân cực và đảo cực. Tiếp đó, cổng K+ 

mở rông hơn, còn cổng Na+ đóng lại. K+ đi qua màng ra ngoài tế bào dẫn 

đến tái phân cực. 

Như vậy, điện thế hoạt dộng là sự biến đổi điện thế nghỉ, từ phân cực 

sang mất phân cực, đảo cực và tái phân cực. 

Câu 5. Trên sợi thần kinh không có bao miêlin, xung thần kinh lan 

truyền liên tục từ vùng này sang vùng khác kế bên. Xung thần kinh lan 

truyền là do mất phân cực, dảo cực và tái phân cực liên tiếp hết vùng này 

sang vùng khác trên sợi thần kinh. 

Trên sợi thần kinh có bao miêlin bao quanh. Màng miêlin bao bọc 

không liên tục mà ngắt quãng tạo thành các eo Ranvie. Màng miêlin có 

bản chất là phôtpholipit nên có màu trắng và có tính chất cách điện, ở sợi 

thần kinh này xung thần kinh lan truyển theo cách nhảy cóc từ eo Ranive 

này sang eo Ranvie khác. Sờ dĩ xung thần kinh lan truyền theo cách nhảy 

cóc là do mất phân cực, đảo cực và tái phân cực liôn tiếp từ eo Ranviê này 

sang eo Ranviê khác. Tốc độ lan truyén cùa xung thần kinh trên sợi có 

bao miêlin nhanh hơn sợi khỏng có bao miêlin nhiẻu. 

Câu 6. Chất trung gian hóa học đi qua khe xináp làm thay đổi tính 

thấm ờ màng sau xináp và làm xuất hiện điện thế hoạt động lan truyển đi 

tiếp. Enzim có ở màng sau xinap thủy phân axêtincôlin thành axêtat và 

côlin. Hai chất này quay trở lại chùy xináp và được tái tổng hợp lại thành 

axêtincôlin chứa trong các túi. 
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Trong một cung phản xạ dẫn truyền xung thần kinh chỉ đi theo một 

chiều vì các nơron trong cung phản xạ liên hệ với nhau qua xináp, mà 

truyền tin qua xináp chỉ theo một chiểu từ màng trước sang màng sau mà 

không theo chiểu ngược lại là vì phía màng sau không có chất trung gian 

hóa học để đi vể phía màng trước và ở màng trước không có thụ thể tiếp 

nhân chất trung gian hóa học. 

Câu 7. Tập tính là chuỗi phản ứng của động vật trả lời lại kích thích 

từ môi trường để thích nghi với môi trường và tổn tại. 

Tập tính của động vât có thể dược chia thành hai loại là tạp tính bẩm 

sinh và tập tính học được. 

Sự khác nhau giữa tập tính bẩm sinh và tập tính học được : 

Tập tính bẩm sinh Tập tính học được 

- Sinh ra đã có, đặc trưng cho loài 

- Bển-vững, không thay đổi. 

- Sô' lượng phản xạ ít 

- Cơ sở thần kinh là các phản xạ 
không điều kiện 

- Được hình thành trong quá trình sống 

- Không bền vững, dể thay đổi 

- Sô' lượng phản xạ nhiểu. 

- Cơ sở thần kinh là các phản xạ không 

điều kiện và có điẻu kiện. 

Câu 8. - Nguyên nhân di cư cùa chim là do thời tiết thay đổi (trời 

lạnh giá), khan hiếm thức ăn. Chim di cư thường là các loài chim ãn thịt. 

- Nguyên nhân di cư của cá chủ yếu liên quan đến sinh sản. Cá hổi 

sống ở biển, vào thời kì sinh sản, cá hổi bơi về đẩu nguồn sông để đẻ. 

Khi di cư, động vật sống trên cạn định hướng nhờ vị trí mặt trời, 

trăng, sao địa hình (bờ biển và các dãy núi), cá định hướng dựa vào thành 

phần hóa học của nước và hướng dòng nước chảy. 

2. Câu hỏi trác nghiệm khách quan 

Câu 1. Đáp án : A. 

Câu 2. Đáp án : D. 

Câu 3. Đáp án : A. 

Câu 4. Đáp án : D. 

Câu 5. Đáp án : D. 

Câu 6. Đáp án : D. 
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Câu 7. tìứp ủn : B. 

Cáu 8. Đáp án : B. 

Câu 9. Dứp ủn : A. 

Câu 10. Đáp án : A. 

Cáu 11. Đáp án : Kích thích từ một phía. 

Cáu 12. Đáp án : D. 

Câu 13. Đáp án : c. 

Câu 14. Đáp án : A 

Câu 15. Đáp Ún : c. 

Câu 16. Đáp án : 1. G ; 2. E ; 3. A ; 4. B ; 5. c ; 6. D. 

Càu 17. Đáp ủn : A. 

Cảu 18. Đáp án : D. 

Cảu 19. Đáp án : D. 

Câu 20. Đáp án : D. 

Câu 21. Đáp án : Thích nghi đa dạng. 

Câu 22. Đáp Ún : D. 

Câu 23. Đáp án : D. 

Câu 24. Đáp án : D. 

Câu 25. Đáp Ún : D. 

Câu 26. Đáp án : 1. c, D ; 2. A, B, E. 

Câu 27. Đáp án : D. 

Câu 28. Đáp án : A. 

Câu 29. Đáp án : A. 

Càu 30. Đáp Ún . A. 

Cáu 31. Đáp Ún : Trung tâm điểu khiển. 

Câu 32. Đáp án : D. 

Câu 33. Đáp Ún : C. 

Cảu 34. Đáp án : D. 
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Câu 35. Đáp án : D. 

Câu 36. Đáp án : A. 

Câu 37. Đáp án : D. 

Câu 38. Đáp án : D. 

Câu 39. Đáp án : B. 

Câu 40. Đáp án : B, c. 

Câu 41. Đáp án : B. 

Câu 42. Đáp án : D. 

Câu 43. Đáp án : A. 

Câu 44. Đáp án : D. 

Câu 45. Đáp án : A. 

Câu 46. Đáp án : 1. B, c, E, H, I; 2. A, D, G. 

Câu 47. Đáp án : Mạng điện thế âm. 

Câu 48. Đáp án : B. 

Câu 49. Đáp án : D. 

Câu 50. Đáp án : D. 

Câu 51. Đáp Ún : Chất trung gian. 

Câu 52. Đáp án : D. 

Câu 53. Đáp án . B. 

Câu 54. Đáp án : A. 

Câu 55. Đáp án : D. 

Câu 56. Đáp án : A. 

Câu 57. Đáp án : D. 

Câu 58. Đáp án : D. 
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Chương /// 

SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIÊN 

I - MỤC TIÊU 

- Trình bày được thê nào là sinh trường, phát triển ờ động vật. 

- Phân biệt được SÍ1VI trưởng cùa thực vật với động vật. 

- Nêu được những nhàn tố bên ngoài và bèn trong ảnh hưởng tới sinh 

trưởng và phát triển của đòng thực vật. 

- rình bày được khả năng điều khiến sinh trưởng, phát triển của 

đông.thực vật phục vụ cho lợi ích của con người. 

- Có khả năng vận dụng kiến thức về sinh trường, phát triển của động 

thực vật vào đời sống. 

- Củng cố và phát triển thê giới quan khoa học. 

II - TÓM TẮT KIẾN THỨC cơ BAN 

A. Sinh trưởng phát triển ở thực vật 

1. Sinh trưởng ở thực vật 

a) Khái niệm 

Sinh trưởng của thực vật là quá trình tàng vể kích thước (chiểu dài, bể 
mặt, thể tích) của cơ thể do tăng sô' lượng và kích thước tế bào. 

b) Sinh trưởng sơ cáp và sinh trưởng thứ cấp 

* Các mô phân sinh : Mô phân sinh là nhóm các tế bào thực vật chưa 

phân hóa, duy trì được suốt đời khả nàng phân bào nguyên nhiểm. 

* Sinh trường sơ cấp : Sinh trường sơ cấp là sinh trưởng của thân và rễ 
theo chiểu dài do hoạt dộng của mô phân sinh đỉnh. 

* Sinh trưởng thứ cấp : Sinh trưởng thứ cấp của cây thân gỗ là do mô 

phân sinh bên hoạt động tạo ra. Sinh trưởng thứ cấp tạo ra gỗ lõi, gỗ dác 
và vỏ. 

* Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trường : Sinh trưởng của thực vật 

phụ thuộc vào đặc điểm di truyển của giống, của loài cây, hoocmôn và 

các yếu tô' ngoại cảnh như nhiệt độ, nước, ánh sáng, ôxi và muối khoáng. 
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2. Hoocmôn thực vật 

a) Khái niệm 

Hoocmôn thực vật là các chất hữu cơ do thực vật tiết ra, có tác dụng 

điểu tiết hoạt động sông của cây. 

b) Các loại hoocmôn thục vật 

* Hoocmôn kích thích : auxin, gibêrelin, xitôkinin. 

* Hoocmôn ức chế : êtilen, axit abxixic... 

c) ứng dụng hoocmỏn thực vật trong sản xuất 

Nhiều hoocmôn thực vật đã được ứng dụng trong sản xuất nông 

nghiệp và công nghiệp thực phẩm. 

Tuy nhiên, cần lưu ý : các chất điều hòa sinh trưởng nhân tạo do 

không bị enzim phân giải sẽ tích lại nhiéu trong nông phẩm nên có thể 

gây độc hại cho con người. 

3. Phát triển ở thực vật có hoa 

a) Khái niệm 

Phát triển của thực vật là toàn bộ những biến đổi diẻn ra theo chu 

trình sống, gồm ba quá trình liên quan vói nhau : sinh trưởng, phân hóa 

và phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan (rễ, thân, lá, hoa, quả, hạt). 

b) Những nhân tô' chi phối sự ra hoa 

- Tuổi cây 

- Nhiệt độ 

- Quang chu kì 

c) Quan hệ giữa sinh trưởng và phát triển 

Sinh trưởng và phát triển là những quá trình tưcmg tác lẫn nhau trong 

chu trình sống cùa cơ thể thực vật. 

d) Hoocmôn ra hoa 

Hoocmôn ra hoa là các chất hữu cơ dược hình thành trong lá và được 

vận chuyển đến các điểm sinh trường của thân làm cho cây ra hoa. 

Phitôcrôm là sắc tô' cảm nhận quang chu kì của thực vật và là sắc tố 

nảy mầm đối với các loại hạt mẫn cảm với ánh sáng. 
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B - Sinh trưởng và phát triển ỏ động vật 

1. Sinh trưởng và phát triến ở đong vật 

a) Khái niệm 

* Sinh trướng cùa cơ thế dộng vật là quá trình tăng kích thước của cơ 

lể do tăng số lượng và kích thước tế hào dộng vật. 

* Phát triển của cơ thể động vật bao gồm ba quá trình liên quan mật 

liết với nhau, đó là sinh trường, phán hóa (biệt hóa) tế bào và phát sinh 

Inh thái các cơ quan và cơ thể. 

Biến thái là sự thay đổi đột ngột về hình thái, cấu tạo và sinh lí của 

ộng vật sau khi sinh ra hoặc nở từ trứng ra. 

b) Sinh trưởng và phát triển không qua biến thái 

Sinh trường và phát triển của động vật không qua biến thái là kiểu 

inh trường và phát triển mà con non có các đặc điếm hình thái, cấu tạo 

à sinh lí tương tự với con trường thành. 

c) Sinh trưởng và phát triển qua biên thái 

* Sinh trường và phát triển của động vật qua biến thái hoàn toàn là 

iểu sinh trường và phát triển mà ấu trùng có hình dạng, cấu tạo và sinh lí 

ít khác với con trường thành, trải qua giai đoạn trung gian (ờ côn trùng 

I nhộng) ấu trùng biến đổi thành con trường thành. 

* Sinh trường và phát triển của động vật qua biến thái không hoàn 

>àn là kiểu sinh trường và phát triển mà ấu trùng phát triển chưa hoàn 

liên, trải qua nhiều lẩn lột xác ấu trùng biến đổi thành con trường thành. 

2. Các nhán tỏ ảnh hưởng đẽn sinh trưómg và phát triển ở động vật 

a) Các nhân tố bén trong 

* Nhân tô' di truyến 

* Các hoocmôn : 

- Các hoocmôn chủ yếu ảnh hường đến sinh trường và phát triển của 

ông vật có xương sống là hoocmôn sinh trướng, liròxin, testostêrôn và 

strôgen. 

- Các hoocmôn chù yếu ảnh hường đến sinh trường và phát triển của 

ôn trùng là ecđixơn và juvenin. 
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b) Nhân tố bén ngoài 

* Nhiều nhân tô mỏi trường ảnh hưởng đến quá trình sinh trướng và 

phát triển của động vật và người như thức ãn, nhiệt độ, ánh sáng.. 

* Rất nhiểu tác nhân như ma túy, rượu, thuốc lá... có thể làm chậm 

quá trình sinh trưởng và phát triển của phôi thai người, gây n<ên dị tật ở 

trẻ sơ sinh. 

c) Một sô' biện pháp điêu khiển sinh trưởng và phát triển à động vật 

và người 

* Có nhiều biện pháp điều khiển quá trình sinh trưởng và phát triển 

của đông vật như cải tạo giống, thức ăn, chuồng trại... 

* Có nhiều biên pháp cải thiện chất lượng dân số như cải thiện chế độ 

dinh dưỡng, luyộn tập thể thao, tư vấn di truyền, chống lạm dụragcác chất 

kích thích... 

III - CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Câu hỏi tự luận 

Cáu 1. Sinh trưởng ở thực vật là gì ? Sinh trưởng sơ cấp và tiứ cấp ờ 

thực vật là gì ? Những nét hoa văn trên đồ gỗ có xuất xứ từ đâu ? 

Câu 2. Hoocmôn thực vật là gì ? Nêu các dặc điểm chung cảu chúng. 

Câu 3. Có mấy nhóm hoocmôn thực vật, nêu tên và chức lăng các 

hoocmôn của mỏi nhóm. 

Câu 4. Phân biệt sinh trường vái phát triển ở động vật. Tại sao sâu 

bướm phá hoại cây cối, mùa màng rất ghê gớm, trong khi đó bưrớn trường 

thành thường không gây hại cho cây trồng ? 

Câu 5. Kể tên các hoocmôn ảnh hường lên sinh trường và piát triển 

của côn trùng và của động vật có xương sống. 

Câu 6. Vào thời kì dậy thì của nam và nữ loại hoocmôn nà(0 dược tiết 

ra nhiều làm cơ thể thay đổi mạnh vé thể chất và tâm sinh lí ? 

Câu 7. Nêu một số nhân tô' bên trong và nhân tố bên ngoài ảrh hưởng 

lên sinh trường và phát triển của động vật. 

Câu 8. Tại sao vào những ngày mùa đông èần cho gia súc nom ãì nhiểu ? 
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2. Cáu hỏi trác nghiệm khách quan 

Câu 1. Sinh trưởng của thực vật là gì ? 

A. Là quá trình tăng vc kích thước của cơ thê do tăng sô' lượng và 

kích thước tê bào. 

B. Là những biến đổi của cơ thế thực vật diễn ra theo chu trình sóng. 

c. Là quá trình phán hóa và phát sinh hình thái tạo nên cơ quan của 

cơ thể thực vật. 

D. Cả B và c đúng. 

Câu 2. Thế nào là mô phân sinh ờ thực vật ? 

A. Là nhóm các tế bào chưa phân hóa, duy trì dược khả năng phân 

bào nguyên nhiễm. 

B. Là nhóm các tế bào, từ đó phát sinh ra các bộ phận của cơ thể. 

C. Là nhóm các tế bào có khả năng phân bào nguyên nhiễm và giảm 

nhiễm để duy trì nòi giống. 

D. Là nhóm tế bào dự trữ chỉ sử dụng trong quá trình sinh trường. 

Câu 3. Sinh trường sơ cấp cúa thân là gì ? 

A. Do hoạt động nguyên phàn của các tế bào mô phân sinh đỉnh thân 

tạo nên. 

B. Là sinh trường làm tãng chiều dài của thân. 

c. Do hoạt dộng nguyên phân cúa các tế bào mô phân sinh đỉnh rễ 
tạo nên. 

D. Cả A và B đúng. 

Câu 4. Thế nào là sinh trường thứ cấp của cây ? 

A. Là sự gia tăng chiểu dài của cơ thế do hoạt động nguyên phân của 

các mô phân sinh đỉnh. 

B. Là sự gia tăng vé bể dày của cây do hoạt động nguyên phân của 

mô phân sinh bên. 

c. Là sự tăng không thuận nghịch kích thước của cây. 

D. Cả A và c đúng. 

Câu 5. Có các loại mô phan sinh nào trong cơ thể thực vật ? 

A. Mô phân sinh đỉnh. 

B. Mồ phân sinh bên (tầng phát sinh mô phân sinh). 
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c. Mô phân sinh lóng. 

D. Cả A, B và c đúng. 

Câu 6. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng ờ thực vật ? 

A. Các nhân tô' bên trong (đặc điếm di truyền, hoocmôn). 

B. Các nhân tố ngoại cảnh. 

c. Các loại cây trổng khác nhau. 

D. Cả A và B đúng. 

Câu 7. Các nhân tô' ngoại cảnh ảnh hưởng đến sinh trường của thực vật ? 

A. Nhiệt độ. 

B. Hàm lượng nước và dinh dưỡng khoáng, 

c. Ánh sáng. 

D. Cả A, B và c đúng. 

Câu 8. Hoocmôn thực vật là gì ? 

A. Là các chất hữu cơ do cây tiết ra có tác dụng điều tiết hoạt động 

của cây. 

B. Là các chất hữu cơ do cây tiết ra có tác dụng thúc đẩy cây phát triển, 

c. Là các chất vô cơ do cây tiết ra có tác dụng điéu hòa mọi hoạt 

động của cây. 

D. Cả A và B đúng. 

Câu 9. Đãc điểm của hoocmôn thực vật ? 

A. Với nổng độ rất thấp gây ra những biến đổi mạnh trong cơ thể. 

B. Tính chuyên hóa thấp hơn nhiều so với hoocmôn ở động vật bậc cao. 

c. Trong cây, hoocmôn được vận chuyển theo mạch gồ và mạch rây. 

D. Cả A, B và c đúng. 

Câu 10. Thực vât có những nhóm hoocmôn nào ? 

A. Nhóm hoocmôn kích thích (AIA, GA...). 

B. Nhóm hoocmôn ức chế sinh trưởng (êtilen, abxixic...). 

c. Nhóm hoocmôn kích thích sinh sản. 

D. Cả A và B đúng. 
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Cảu 11. Tim các từ phù hợp điến vào chỏ hoàn chỉnh các câu sau : 

Sinh trưởng của thực vật phu thuỏc vào . của giông, của loài 

cây, hoocmôn và các yếu tố ngoại canh như nhiệt dộ, nước, ánh sáng, ôxi 
và muối khoáng. 

Câu 12. Auxin (AIA) có ở những bỏ phận nào của cây? 

A. Auxin chù yếu được sinh ra ở đỉnh của thân và cành. 

B. Auxin có nhiêu trong chồi, hạt đang náy mẩm, lá đang sinh trưởng, 

c. Auxin có trong tầng phân sinh bén đang hoạt động, trong nhị hoa. 

D. Cả A, B và c đúng. 

Câu 13. Tác động sinh lí của auxin (AIA) như thế nào? 

A. Ở mức tế bào : AIA kích thích quá trình phân bào nguyên nhiễm 

và sinh trưởng dãn dài của tê bào. 

B. Ở mức cơ thể : AIA kích thích nảy mầm của hạt, của chồi, kích 

thích ra rễ phụ... 

c. Tăng số lần nguyên phân của mỗi tế bào. 

D. Cả A và B đúng. 

Câu 14. Tác dộng sinh lí của gibêrelin (GA) ở mức độ nào ? 

A. Ở mức tế bào : GA tăng sô' lần nguyên phân và tăng sinh trưởng 

dãn dài của mỗi tê bào. 

B. Ở mức cơ thể : GA dùng đê kích thích nảy mầm của hạt, sinh 

trường chiều cao của cây, tạo quả khổng hạt... 

c Làm chậm quá trình già cùa tế bào. 

D. Cả A và B đúng. 

Càu 15. Tác đông ức chệ cùa axit abxixic (AAB) đối với thực vật ? 

A Tương quan AAB/GA điéu tiết trạng thái ngủ và hoạt đông của hạt. 

B Liên quan đến sự chín và ngủ của hạt, dóng khí khổng, 

c AAB chỉ có 3 cơ quan đang hóa già. 

D Cả A, B và c đúng. 

Càu 16. Tại sao các chất điều hòa sinh trướng nhân tạo có thể gây 

đồc hâi cho con người ? 

A Các chất này không bị enzim phân giải. 

B Chúng tích tụ trong nông phẩm. 
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c. Khi con người sử dụng nông phâm có thê bị ngô độc. 

D. Cả A, B và c đúng. 

Cảu 17. Ọuá trình phát triển của thực vật gồm những quá trình nẳo ? 

A. Ọuá trình sinh trường. 

B. Quá trình phân hóa. 

c. Quá trình phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan của thực vật. 

D. Cả A, B và c đúng. 

Cảu 18. Những nhân tô' chủ yếu chi phối sự ra hoa của cây ? 

A. Tuổi của cây. B. Nhiệt độ và chu kì quang, 

c. Hoocmôn ra hoa. D. Cá A, B và c đúng. 

Câu 19. Quang chu kì là gì ? 

A. Là sự lặp lại các trình tự chiếu sáng đối với cây trong thời kì phát 

triển (ra hoa). 

B. Là tổng thời gian chiếu sáng đối với đời sống của cây. 

c. Sự ra hoa ờ thực vật phụ thuộc vào tương quan dô dài ngày và đêm. 

D. Sự ra hoa ờ thực vật phụ thuộc vào điểu kiện ngoại cảnh. 

Câu 20. Tim các từ phù hợp điển vào chỗ . hoàn chnh các 

câu sau : 

Một sô' loài cây đến độ tuổi xác định nào đó thì ra hoa, mà khôig phụ 
thuộc vào.cũng như chu kì quang. Những loài thực vật dó gtỌĨ là 

cây trung tính. 

Câu 21. Có các dạng phitôcrôm nào ? 

A. Dạng hấp thụ ánh sáng đỏ. 

B. Dạng hấp thụ ánh sáng đỏ xa. 

c. Dạng hấp thụ ánh sáng đỏ gần. 

D. Cả A và B đúng. 

Càu 22. Mối quan hệ sinh trường và phát triển ờ thực vật ? 

A. Là 2 quá trình nối tiếp nhau (sinh trường xong sẽ phát triển) 

B. Là 2 quá trình song song và bổ trợ cho nhau. 

C. Là những quá trình liên quan mât thiết nhau trong chu trình Siống 

của cây. 

D. Cả B và C đúng. 
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Câu 23. ứng dụng những hiểu biết vé sinh trưởng ở thực vật ? 

A. Có thê dùng gibêrclin dê thúc hạt. cu náy mám. 

B. Có thể dùng gibêrelin dê tăng sự phân giải tinh bột thành mạch nha. 

c. Có thể dùng gibêrelin trong chọn giống cãy theo mùa. 

D. Cả A và B đúng. 

Cáu 24. Thế nào là sinh trường ở dộng vật ? 

A. Là quá trình tăng kích thước của cơ thể do tăng số lượng và kích 

thước tế bào. 

B. Là quá trình lớn lên của động vật. 

C. Là quá trình hoàn thiện các cơ quan, hệ cơ quan trong cơ thể. 

D. Cả A, B và c đúng. 

Câu 25. Thế nào là phát triển ở dộng vật ? 

A. Là quá trình biến đổi các cơ quan chuẩn bị sinh sản. 

B. Gồm 3 quá trình (sinh trường, phân hóa tế bào và phát sinh hình 

thái cơ thể, cơ quan) 

c. Là quá trình phân hóa các cơ quan, hệ cơ quan. 

D. Là quá trình hoàn thiện các cơ quan, hê cơ quan trong cơ thể. 

Câu 26. Các kiểu sinh trường và phát triển của động vật ? 

A. Sinh trường và phát triển khỏng qua biến thái. 

B. Sinh trưởng và phát triển qua biến thái hoàn toàn. 

C. Sinh trường và phát triển qua biến thái không hoàn toàn. 

D. Cả A, B và c đúng. 

Câu 27. Thế nào là sinh trường và phát triển không qua biến thái ? 

A. Là kiểu sinh trưởng và phát triển mà con non có các đặc điểm hình 

thái, cấu tạo và sinh lí tương tự con trưởng thành. 

B Con non phát triển thành con trường thành không qua giai đoạn 

lột xác. 

G Con non có các dặc diêm hình thái, cấu tạo và sinh lí khác con 

trường thành. 

D. Cả A và B đúng. 
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Càu 28. Thế nào là sinh trường và phát triến qua biến thái hoàn toàn ? 

A. Là kiểu sinh trưởng và phát triển mà ấu trùng có hình dạng, cấu 

tạo rất khác với con trưởng thành. 

B. Âu trùng trải qua nhiểu lần lột xác và qua giai doạn trung gian biến 

đổi thành con trường thành. 

c. Âu trùng có hình dạng, cấu tạo và sinh lí gần giống vói con trường 

thành. 

D. Cả A và B đúng. 

Câu 29. Thế nào là sinh trường và phát triển qua biến thái không 

hoàn toàn ? 

A. Âu trùng có hình dạng, cấu tạo và sinh lí gần giống con trưởng 

thành. 

B. Trải qua nhiều lần lột xác ấu trùng mới thành con trường thành. 

c. Âu trùng không qua lột xác vẫn biến đổi thành con trưởng thành. 

D. Cả A và B. 

Câu 30. Tìm các từ phù hợp đién vào chỗ . hoàn chỉnh các 

câu sau : 

Sinh trưởng và phát triển của dộng vật qua biến thái khổng hoàn toàn 

là kiểu sinh trường và phát triển mà con non chưa.. trải qua nhiều 

lẩn lột xác con non biến đổi thành con trường thành. 

Câu 31. Sấp xếp tên động vật tương ứng với từng kiểu sinh trường và 

phát triển. 

TT 
Kiểu sinh trưởng 

và phát triển 
Tèn dộng vật Két quả 

1 Biến thái hoàn toàn A. Châu chấu 1. 

2 Biến thái khổng hoàn toàn B. Đà điểu 2. 

3 Khổng qua biến thái c. Tằm (nhộng, bướm) 

D. Cóc 

E. Cào cào 

G. Cá voi 

H. Rắn 

3. 
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Câu 32. Nhân tô' bên trong nào ánh hướng đến sinh trưởng và phát 

triển ở động vật ? 

A. Nhân tô' di truyền. B. Hoocmôn. 

c. Cấu trúc cơ thể. D. Cá A và B đúng. 

Cảu 33. Yếu tô' di truyền chi phối sinh trưởng và phát triển ờ động 

vật như thế nào ? 

A. Quyết định tốc độ sinh trương và phát triẻn ở động vật. 

B. Quyết định giới hạn sinh trường và phát triển ờ động vật. 

c. Không điếu khiển được sinh trướng và phát triển ở động vật (mà 

chủ yếu là do thức ăn, khí hậu... chi phối). 

D. Cả A và B đúng. 

Câu 34. Nếu hoocmôn sinh trường tiết ra ít hơn bình thường vào giai 

đoạn trẻ em đang lớn dẫn tới hậu quả gì ? 

A. Giảm sô' lượng và kích thước tế bào. 

B. Giảm phân chia tê' bào làm trẻ chạm hoậc ngừng lớn. 

c. Tăng cường quá trình phân chia tê bào. 

D. Cả A và B đúng. 

Câu 35. Tại sao thiếu tirôxin làm động vật chậm lớn, trí tuệ thấp ? 

A. Thiếu tirôxin làm giảm quá trình chuyển hóa và giảm sinh nhiêt. 

B. Quá trình phân chia lớn lên cùa tê bào giảm. 

C. Động vật châm lớn, não ít nếp nhăn, sô' lượng tế bào não giảm. 

D. Cả A, B và c đúng. 

Câu 36. Tác dụng sinh lí của hoocmdn ẹcđixơn ? 

A. Gây lột xác và biến sâu thành nhộng, từ nhộng thành bướm. 

B. Úc chế quá trình biến sâu thành nhộng và nhộng thành bướm, 

c. ức chế biến đổi sâu thành nhộng và bướm. 

D. Cả B và C đúng. 

Câu 37. Các hoocmôn ảnh hường đến sinh trường và phát triển ở 

Jộng vật ? 

A. Hoocmôn sinh trường. B. Hoocmôn tirôxin. 

c. Hoocmôn testostêrôn và ơstrôgen. D. Cả A, B và C đúng. 
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Câu 38. Những nhân tố bên ngoài nào ảnh hưởng đến sinh trường và 

phát triển ờ động vật ? 

A. Thức ăn. B. Nhiệt độ. 

c. Ánh sáng. D. Cả A, B và c đúng. 

Câu 39. Tại sao thức ăn có thể ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát 

triển của động vật ? 

A. Thức ăn là nguyên liêu được cơ thể sử dụng để tăng số lượng và 

kích thước tế bào. 

B. Giúp cho sự hình thành các cơ quan và hệ cơ quan của cơ thể. 

c. Là nguồn cung cấp năng lượng cho các hoạt động sống cùa động vật. 

D. Cả A, B và c đúng. 

Câu 40. Tìm các từ phù hợp điển vào chỗ hoàn chỉnh các câu sau : 

Sinh trưởng và phát triển của mỏi loài, giống, thậm chí của mỏi cá thể 
dộng vật trước tiên do . quyết định. Người ta đã phát hiộn được 

hệ thống gen chịu trách nhiệm điểu khiển sinh trường và phát triển của 

động vật. 

Câu 41. Tại sao đông vật biến nhiệt lại sinh trường và phát triển 

chậm lại khi trời rét ? 

A. Trời rét, nhiệt độ xuống thấp làm thân nhiệt của động vật giảm theo. 

B. Các quá trình chuyển hóa trong cơ thể giảm, 

c. Các hoạt động như sinh sản, kiếm ăn... giảm. 

D. Cả A, B và c đúng. 

Câu 42. Tại sao động vật hằng nhiệt cần phải ăn uống đầy đù trong 

mùa rét ? 

A. Do động vật mất nhiều nhiệt vào môi trường xung quanh (thân 

nhiệt của động vât cao hơn nhiệt độ môi trường). 

B. Cơ chế chống lạnh tăng cường để bù lại số nhiệt lượng đã mất. 

c. Tăng cường sự chuyển hóa ờ tế bào, các chất hữu cơ trong cơ thể 
bị ôxi hóa nhiểu hơn và tăng cường tích lũy các chất dự trữ để 
chống rét. 

D. Cả A, B và c đúng. 

Câu 43. Tắm nắng cho trẻ khi ánh sáng yếu có lợi gì ? 

A. Ánh nắng yếu có tia tử ngoại làm cho tiển vitamin D biến thành 

vitamin D. 



B. Vitamin D có vai trò trong chuyển hóa canxi, hình thành xương 

của trẻ. 

c. Tránh cho trẻ em không bị mắc bệnh. 

D. Cả A và B đúng. 

Câu 44. Các biện pháp điẻu khiển sinh trường và phát triển ở động vật ? 

A. Cải tạo giống. 

B. Cải thiện môi trường sống của động vật. 

c. Cải thiên chế độ dinh dưỡng hợp lí. 

D. Cả A và B đúng. 

Câu 45. Đặc điểm sinh trường và phát triển nào do tính di truyén 

quyết định ? 

A. Điếu hòa tốc độ lớn và giới hạn lớn. B. Điều hòa sự sinh sản. 

c. Năng suất vật nuôi. D. Các bênh về nhiễm sắc thể. 

Câu 46. Sự sinh trường và phát triển ở các giới trong cùng loài có gì 

khác nhau ? 

A. Con cái có tốc độ lớn chậm và sống lâu hơn. 

B. Con đực có tốc độ lớn nhanh và sống ngắn hơn. 

c. Con cái có tốc độ lớn nhanh và sống lâu hơn. 

D. Con đực có tốc độ lớn chậm, sống lâu hơn. 

Câu 47. Mục đích các biện pháp cải tạo sự sinh trường và phát triển 

của vật nuôi ? 

A. Tạo ra nhiều giống vật nuôi mới. 

B. Tạo ra những giông vật nuôi cho nãng suất cao nhất, trong thời 

gian ngắn nhất. 

C. Tạo nhiều giống vật nuôi thích nghi với địa phương. 

D. Thu được sản phẩm tối đa với chi phí tối thiểu. 

Câu 48. Làm thế nào dể cải thiên chất lượng dân số ? 

A. Nâng cao đời sống (cải thiện chế độ dinh dưỡng). 

B. Luyện tập thể dục, thể thao. 

C. Tư vấn di truyền, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, chống sử dụng 

ma túy, lạm dụng rượu, bia... 

D. Cả A, B và c đúng. 
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Câu 49. Các hoocmôn điều hòa sự phát triển phôi và hậu phôi ? 

A. Hoocmôn biến thái (ecđixơn, Juvenin, tirỏxin...). 

B. Hoocmôn kích dục điểu hòa sự chín trứng và rụng trứng (FSH, LH). 

c. Hoocmôn sinh dục điếu hòa sự dậy thì, sự động dục, sự mang thai 

(testostêron, ơstrogen, prôgestêron...). 

D. Cả A, B và c đúng. 

Câu 50. Tìm các từ phù hợp điển vào chỗ hoàn chỉnh các câu sau : 

Để tạo ra các giống vật nuôi có tốc độ sinh trường và phát triển 

nhanh, năng suất cao, thích nghi với các điều kiện địa phương, người ta 

đang áp dụng các phương pháp.lai giống, công nghệ phôi... 

IV - HƯỚNG DẨN GIẢI 

1. Câu hỏi tự luận 

Câu 1. - Sinh trưởng của thực vật là quá trình tăng vẻ kích thước 

(chiều dài, bể măt, thể tích) của cơ thê do tăng số lượng và kích thước của 

tế bào. 

- Sinh trường sơ cấp là sự gia tăng chiêu dài của cơ thể (thân và rẻ) 

do hoạt động của mô phân sinh đỉnh thân và đỉnh rễ. 

- Sinh trưởng thứ cấp (sinh trưởng ngang) của cây thân gỗ là do tẩng 

phát sinh mạch dẫn (mổ phân sinh bên) hoạt động tạo ra. 

Sinh trưởng thứ cấp tạo ra gỏ ỉỗi, gỗ dác, libe thứ cấp. Tẩng sinh bần 

tạo nôn bần. vỏ cây bao gồm libe thứ cấp, tầng sinh bẩn và bần. 

- Những nét hoa văn trẽn dồ gỏ có xuất xứ từ vòng gỏ hằng năm : 

Các vòng gỗ của thân tạo nên gỗ lõi (ròng) màu sẫm ở trung tâm của 

thân. Gỏ lỗi gổm các lớp tế bào mạch gỏ thứ cấp già. Các tế bào này chỉ 
vận chuyển nước và các ion khoáng trong một thời gian ngắn, chúng dóng 

vai trò làm giá đỡ cho cây. Vòng gỏ kế theo phía bân ngoài là gỏ dác màu 

sáng. Gỏ dác gồm các lớp mạch gỗ thứ cấp trẻ. Gỗ dác thực sự là mô 

mạch vận chuyển nước và các ion khoáng. Tẩng ngoài cùng bao quanh 

thân là vỏ. 

Câu 2. Hoocmôn thực vật là các chất hữu cơ do bản thân cơ thế tiết 

ra có tác dụng điéu hòa hoạt dộng giữa các phần khác nhau trong cây. 

Các đặc điểm chung của hoocmôn : 
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- Là các hợp chất hữu cơ phân tử thấp được tạo nên trong một phần 

cùa co thê và di chuyên đẾn các phẩn khác, tại đó gây ra hiện tượng kích 

thích hay ức chế sinh trưởng. 

- Với nống độ rất thấp có thê gây những biến đổi lớn trong cơ thể. 

- Trong cây, hoocmôn thực vật di chuyên trong mô mạch gỗ và mô libe. 

- Phitôhoocmôn có tính chuyên hóa thấp hơn nhiều so với hoocmôn 

dộng 'ật bậc cao. 

- Khác biệt với enzim là chất xúc tác cho một phản ứng sinh hóa, 

hoocrrôn hoạt hóa cả một chương trình phát sinh hình thái, ví dụ, kích 

thích hạt và chồi nảy mầm bao gổm rất nhiều quá trình và nhiểu phản ứng 

hóa sinh. 

Cáu 3. Có 2 nhóm hoocmôn thực vật là nhóm hoocmôn kích thích 

sinh nường và nhóm ức chê sinh trường. 

* Nhóm kích thích sinh trường : 

- Auxin viết tắt AIA. Auxin chủ yếu được sinh ra ờ đỉnh của thân và 

cành. Auxin có nhiều trong chổi, hạt đang nảy mầm, lá đang sinh trường, 

trong ầng phân sinh bên đang hoạt dộng, trong nhị hoa. 

- Gibêrelin : Gibêrelin được viết tắt là GA. 

Trang cây gibêrelin chủ yếu dược sinh ra trong lá (trong lục lạp) 

trong ễ và có nhiéu trong hạt, cù, chổi đang nảy mầm, trong hạt, quả 
dang Hnh thành, các lóng thân cành đang sinh trường. Hiên nay đã biết 

125 giiôrelin khác nhau. 

- Xitôkinin : Xitôkinin là một nhóm các chất tự nhiên (ví dụ, zeatin) 

và nhâi tạo (ví dụ, kinetin) có tác dụng gây ra sự phân chia tế bào. 

* Nhóm ức chế sinh trưởng : 

- Ềtilen : Khí êtilen được sản ra trong hầu hết các phần khác nhau 

của cơ thể thực vật. Tốc độ hình thành êtilen phụ thuộc vào loại mô (mô 

phân snh, mấu, mắt, nốt, quả...) và giai đoạn phát triển của cơ thể. Êtilen 

cũng drợc sản ra nhiểu trong thời gian rụng lá, khi hoa già, khi mô bị tổn 

thương hoăc bị tác động cùa điéu kiên bất lợi (ngập úng, rét, hạn, nóng và 

bị bệnl). Quả đang chín sản ra nhiểu êtilen. 

- Axit abxixic : Axit abxixic (viết tất là AAB) là chất ức chế sinh 

trưởng tự nhiên. AAB kích thích sự rụng lá, sự ngủ của hạt và chổi cây. 

A/B có ờ trong mô của thực vật có mạch. Ở thực vật có hoa, AAB 

được snh ra ờ trong lá (lục lạp), chóp rề. 
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Câu 4. Phân biệt sinh trường và phát triến ở động vật : 

* Sinh trường là quá trình thay đổi về số lượng (tăng kích thước và 

khôi lượng của cơ thể) nhờ tăng sô' lượng và kích thước tế bào. 

* Phát triển là quá trình thay đôi vể số lượng và chất lượng trong cơ 
thể. Khi nói đến phát triển phải nói tới 3 yếu tô cơ bản sau đây : 

- Sinh trường : thay đổi về kích thước và khối lượng cơ thể. 

- Phân hóa tế bào (biệt hóa tế bào) hình thành các cơ quan. Sự phân 

hóa tế bào diễn ra mạnh nhất ở giai đoạn phát triển phôi thai. 

- Tạo hình dáng đặc trưng cho cơ thê và các cơ quan. 

Sâu bướm ăn lá cây nhưng không có enzim tiêu hóa xenlulôzơ nên 

tiêu hóa và hấp thụ hiệu quả thấp vì vậy sâu phải ăn rất nhiểu lá cây mới 

đáp ứng được nhu cầu chất dinh dưỡng cho cơ thể, trong khi đó bướm chỉ 
ăn mật hoa nên không phá hoại cây trồng mà còn giúp cây trồng thụ phấn 

thu được năng suất cao. 

Cảu.5. Các hoocmôn ảnh hường lên sinh trường và phát triển ờ côn 

trùng là ecđixơn và juvenin. 

Các hoocmôn ảnh hường lên sinh trường và phát triển ờ động vật có 

xương sống là: hoocmôn sinh trưởng, hoocmôn tirôxin, hoocmôn 

ơstrôgen và testostêrôn. 

Câu 6. Vào thời kì dậy thì của nam và nữ vùng dưới đổi thông qua 

tuyến yên kích thích tinh hoàn tãng cường sản xuất testostêrôn và kích 

thích buồng trứng tăng cường tiết ơstrôgen. Những biến đổi vế thể chất và 

tâm lí ở tuổi dây thì của nam và nữ là do tác dụng của 2 hoocmôn sinh 

dục này. 

Câu 7. Các nhân tố ảnh hưởng lên sinh trường và phát triển cùa đông 

vật gổm nhan tố bên trong và nhân tố bên ngoài. 

- Nhân tố bôn trong gổm yếu tố di truyén và các hoocmôn. 

+ Yếu tố di truyén quyết định tốc độ và giới hạn sinh trường phát 

triển ở động vật. 

+ Các hoocmôn gổm: hoocmôn sinh trường, tirôxin, ơstrôgen, 

testostêrôn, ecđixơn và juvenin. 

- Nhân tố bên ngoài ảnh hường đến sinh trưởng và phát triển ở 
động vật: 
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+ Thức ăn : Thức an có ánh hườn ị; manh nhất đến sinh trưởng và 

phát triển của đông vật và người. Ví dụ, thiêu prỏtêin động vật châm lớn 

và gầy yếu, dẽ mắc bệnh. Thiêu vitamin D gAy bệnh còi xương, chậm lớn 

ờ ctộng vât và người. 

+ Nhiệt độ : Mỗi loài đông vật sinh trướng và phát triển tốt trong 

điều kiên nhiệt độ môi trường thích hợp. Nhiệt dộ quá cao hoặc quá thấp 

có thể làm chậm quá trình sinh trướng và phát triển của động vật, đặc biệt 

là đối với động vật biến nh ệt. 

+ Ánh sáng : Ánh sáng ánh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát 

triển cùa dộng vật và người qua các cách sau : 

+ Những ngày trời rét, động vật mất nhiều nhiệt. Vì vậy, chúng phơi 

nắng để thu thêm nhiệt và giảm mất nhiệt. 

+ Tia tử ngoại tác động lên da biến tiền vitamin D thành vitamin D. 

Câu 8. Những ngày mùa đổng cần cho gia súc non ăn nhiếu hơn đé 

chúng có thể sinh trường, phát triển bình thường vì chúng là động vật 

hảng nhiệt. Đối với động vật hằng nhiệt, khi nhiệt độ môi trường xuống 

thấp (trời rét), do thân nhiệt cao hơn so với nhiệt độ môi trường nên động 

vật mất rất nhiểu nhiột vào môi trường xung quanh. Đê bù lại sô' nhiệt 

lượng đã mất và duy trì thân nhiột ổn định, cơ chế chống lạnh được tăng 

cường, quá trình chuyển hóa của tế bào tăng lên, các chất bị ôxi hóa 

nhiéu hơn, nếu không dược ãn đầy đủ đê bù lại các chất bị ôxi hóa (tăng 

khẩu phẩn ăn so với các ngày bình thường) động vật sẽ bị sút cân và dễ 

mắc bênh, thậm chí có thể chết. Tuy nhiên, vào những ngày trời rét, nếu 

được ăn uống đầy đủ động vật sẽ tàng cân do cơ thể tăng cường chuyển 

hóa và tích lũy các chất dự trữ để chông rét. 

2. Câu hỏi trác nghiệm khách quan 

Càu I. Đáp án : A. 

Câu 2. Đáp án : A. 

Câu 3. Đáp Ún : D. 

Câu 4. Đáp ủn : B. 

Câu 5. Đáp án : D, 

Câu 6. Đáp án . D. 
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Câu 7. Đáp án : D. 

Câu 8. Đáp án : A. 

Câu 9. Đáp án : D. 

Câu 10. Đáp án : D. 

Câu 11. Đáp Ún : Đảc điểm di truyền. 

Câu 12. Đáp án : D. 

Câu 13. Đáp án : D. 

Câu 14. Đáp án : D. 

Câu 15. Đáp án : D. 

Câu 16. Đáp án : D. 

Câu 17. Đáp án : D. 

Càu 18. Đáp án : D. 

Câu 19. Đáp án : C. 

Câu 20. Đáp Ún : Nhiệt độ xuân hóa. 

Câu 21. Đáp án : D. 

Câu 22. Đáp án . c. 
Câu 23. Đáp án : D. 

Cáu 24. Đáp án : A. 

Câu 25. Đáp án . B. 

Câu 26. Đáp án : D. 

Câu 27. Đáp án : D. 

Câu 28. Đáp Ún : D. 

Câu 29. Đáp án : D. 

Câu 30. Đáp án : Phát triển hoàn thiện. 

Câu 31. Đáp án . 1. C, D ; 2. A, E ; 3. B, G, H. 
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Câu 32. Đáp ủn : D. 

Càu 33. Đáp án : D. 

Càu 34. Đáp Ún : D. 

Càu 35. Đáp án : D. 

Càu 36. Đáp án : A. 

Câu 37. Đáp Ún : D. 

Câu 38. Đáp Ún : D. 

Câu 39. Đáp án : D. 

Càu 40. Đáp Ún : Yếu tố di truyền. 

Câu 41. Đáp án : D. 

Câu 42. Đáp án : D. 

‘Câu 43. Đáp án : D. 

Cảu 44. Đáp án : D. 

Câu 45. Đáp án . A. 

Câu 46. Đáp án : c. 

Câu 47. Đáp án : B. 

Câu 48. Đáp Ún : D. 

Câu 49. Đáp án : A. 

Câu 50. Đáp án : Chọn lọc nhân tạo. 
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Chương IV 

SINH SẢN 

I - MỤC TIÊU 

- Nêu được sinh sản là một trong những đặc điểm cơ bản của sự sống 

- Trình bày được bản chất và các hình thức sinh sản vô tính và sir 

sản hữu tính. 

- Giải thích được : sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính đảm bảo ! 

tổn tại và phát triển của loài. 

- Nêu được cơ chế điếu hòa sinh sản ở động thực vật. 

- Trình bày cơ sở khoa học của việc ứng dụng kiến thức vé sinh si 

của động thực vật vào cuộc sống và sản cuất. 

- Củng cố và phát triển thế giới quan khoa học. 

II - TÓM TẮT KIẾN THỨC cơ BAN 

A - Sinh sản ở thực vật 

1. Sinh sản vô tính ỏ thục vật 

a) Khái niệm 

Sinh sản vô tính là hình thức sinh sàn không có sự hợp nhất của gií 

tử đực và giao tử cái, con cái giống nhau và giống cây mẹ. 

b) Các hình thức sinh sản vô tính ở thực vật gổm : 

* Sinh sản bào tử. 

* Sinh sản sinh dưỡng : thân cù, thân rẻ. 

c) Phương pháp nhản giống vô tính 

Phương pháp nhân giống vô tính (sinh sản sinh dưỡng nhân tạo) đar 

được sử dụng trong sản xuất nông nghiệp : ghép chổi (mắt), ghép cành 

chiết cành ; giâm cành ; nuôi cấy tế bào và mô thực vật ; trồng hor 

trổng chổi. 

d) Vai trờ của sinh sản vô tính của thục vật trong tự nhìén và v< 

con người 

Sinh sản vô tính có vai trò quan trọng dối với thực vật và con người. 
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2. Sinh sản hữu tính ớ thực vật 

a) Khái niệm 

Sinh sản hữu tính là sự hợp nhất của các giao từ đực (n) và cái (n) 

lành hợp tử (2n) khởi đầu của cá thê mới. 

b) Sinh sản hữu tính ở thục vật có hoa được thực hiện trong hoa : 

* Sự hình thành giao tử ở thực vật : giao tử được hình thành từ thế 
lao tử, thê’ giao tử lại được sinh ra từ bào tử đơn bội qua giảm phân. 

* Thụ tinh kép là hiên tượng cả 2 nhân tham gia thụ tinh, nhân thứ 

lất hợp nhất với trứng, nhân thứ hai hợp nhất với nhân lưỡng bội (2n) 

o nên té bào nhân tam bội (3n). Thụ tinh kép chi có ở thực vật hạt kín 

hực vật có hoa). 

* Quá trình hình thành hạt 

Hạt di noãn đã được thụ tinh chuyên hóa thành. Hạt chứa phôi và có 

ỵị nhũ hiặc không có nội nhũ. 

* Quí trình hình thành quả 

- Qui là do bầu nhụy sinh trưởng dày lên chuyển hóa thành. Quả 

LĨỢC hìnl thành không qua thụ tinh noãn gọi là quả đơn tính. 

- Qui trình chín của quả bao gồm những biến đổi về mãt sinh lí, sinh 

5a làm cho quả chín có độ mém, màu sắc, hương vị hấp dẫn thuận lợi 

lo sự phít tán của hạt. 

B. SJih sản ở động vật 

1. Sirh sản vô tính ở động vật 

a) Khái niệm 

Sinh >ản vô tính là kiểu sinh sản mà một cá thể sinh ra một hoặc 

hiểu cá hể mới giống hệt mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và 

: bào trứig. 

b) Ccc hình thức sinh sản vô tính ở động vật 

* Phâi đôi 

* Nả} chồi 

* Phin mảnh 

* Triih sinh 
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c) ứng dụng 

Sinh sản vô tính ở động vật được ứng dụng trong nuôi cấy mô sòng 1 

nhan bản vô tính. 

2. Sinh sản hữu tính ở động vật 

a) Khái niệm 

Sinh sản hữu tính là kiểu sinh sản tạo ra cá thể mới qua hình thành 1 

hợp nhất 2 loại giao tử đơn bôi đực và cái để tạo ra hợp tử lưỡng bội, hc 

tử phát triển thành cá thể mới. 

b) Quá trình sinh sản hữu tính ở động vật 

* Quá trình sinh sản hữu tính gổm 3 giai đoạn : hình thành giao t 

thụ tinh và phát triển phôi (hoặc phôi thai). 

* Sinh sản hữu tính tạo ra các cá thể mới đa dạng vể các đặc điểm I 

truyển. Vì vây, động vật có thể thích nghi và phát triển trong điều kií 

sống thay đổi. 

c) Các hình thức thụ tinh 

* Thụ tinh ngoài là hình thức thụ tinh mà trứng gặp tinh trùng và th 

tinh ờ bên ngoài cơ thể con cái. 

* Thụ tinh trong là hình thức thụ tinh mà trứng gặp tinh trùng và 

tinh ở trong cơ quan sinh dục của con cái. 

d) Đẻ trứng và dẻ con 

Hầu hết các loài thú đẻ con. Cá, lưỡng cư, bò sát và rất nhiều lo 

động vât không xương sống dẻ trứng. 

3. Cơ chế điều hòa sinh sản 

a) Cơ chế điểu hòa sinh tinh và sinh trứng 

* Các hoocmôn FSH, LH, testostêrôn và GnRH có vai trò chù yé 

trong quá trình sinh tinh ờ tinh hoàn và trong quá trình phát triển, chín \ 

rụng trứng ờ buổng trứng. 

* Điéu tiết nổng độ các hoocmôn sinh dục đực và cái chủ yếu là nh 

mối liên hệ ngược từ tuyến sinh dục lên tuyến yên và vùng dưới đồi. 

h) Các nhân tố ảnh hưởng tới quá trinh sinh tinh và sinh trứng 

Hê thần kinh và các nhân tố môi trường ảnh hưởng đến quá trình sir 

tinh và sinh trứng. 
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4. Điều khiên sinh sản ỏ động vật và sinh đè có kẻ hoạch ở người 

a) Điếu khiển sinh sdn ở dộng vật 

* Điều chỉnh số con ờ động vật bãng cách sứ dụng hoocmôn (tự nhiè i 

hoãc tổng hợp), thay dổi các yếu tố mỏi trường, xứ lí giao tử, thụ tinh 

nhân tạo, nuôi cấy phôi... 

* Điếu khiển giới tính bằng cách sử dụng hoocmôn, tách tinh trùng... 

h) Sinh đẻ có ké hoạch ở người 

* Sinh dẻ có kế hoạch là điểu chỉnh vể số con, thời điểm sinh con và 

khoảng cách sinh con sao cho phù hợp với việc náng cao chất lượng cuộc 

sống cùa mỗi cá nhân, gia đình và xã hội. 

* Có nhiều biên pháp sinh đẻ có kế hoạch hiệu quà như dùng bao cao 

su, dụng cụ tử cung, thuốc tránh thai, đình sản nam và nữ, tính vòng kinh, 

xuất tinh ngoài âm đạo... 

III - CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Cáu hỏi tự luận 

Câu 1. Sinh sản vô tính là gì ? Nêu các hình thức sinh sản vô tính ờ 

thực vạt. Lợi ích của phương pháp nhân giông vô tính ? 

Câu 2. Thụ phấn là gì ? Có mấy loại thụ phấn ? 

Câu 3. So sánh sinh sản vô tính ở thực vật và dộng' vật ? Khi điểu 

kiện Sỉống thay đổi đột ngột có thể dẫn đến hàng loạt cá thể động vật sinh 

sản V(5 tính bị chết, tại sao ? 

C àu 4. Cho biết sự khác nhau giữa sinh sản vô tính và sinh sản hữu 

tính. Sinh sản hữu tính ờ đông vật có điếm nào giống và khác với sinh sản 

hữu tinh ở thực vật. 

c.âu 5. Rối loạn sản xuất hoocmôn FSH, LH và testôstêron ảnh 

hưởng; dến quá trình sinh tinh hay không, tại sao ? 

c.âii 6. Ọuá trình sản xuất hoocmôn FSH, LH, estrôgen và prôgestêron bị 

rối loan cố ảnh hường đến quá trình sinh trứng hay không, tại sao ? 

C.âu 7. Tại sao nữ dưới 19 tuổi không nên sử dụng biên pháp đình sản 

mà nêinchọn sử dụng các biện pháp tránh thai khác ? 

Câti 8. Tại sao nạo hút thai không được xem là biện pháp sinh đẻ có 

kế hoạạci mà chỉ là biện pháp tránh đẻ bất đắc dĩ ? 
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2. Câu hỏi trác nghiệm khách quan 

Câu i. Sinh sản vô tính là gì ? 

A. Không có sự hợp nhất các giao tử đực và giao tử cái (không có tá 

tổ hợp vật chất di truyền). 

B. Không phân biệt giới tính, 2 cá thê bất kì kết hợp với nhau từnị 
đôi có thể cho ra thế hệ mới giống y hệt chúng. 

c. Không có sự phân biột giao tử, các giao tử đực và cái giống hệt nhau. 

D. Cả B và c đúng. 

Câu 2. Các hình thức sinh sản vô tính ở thực vật ? 

A. Đâm chồi, tái sinh lại một phần cơ thế. 

B. Sinh sản bằng bào tử, sinh sản sinh dưỡng. 

C. Sinh sản bằng bào tứ, đâm chồi, tái sinh lại một phần cơ thể. 

D. Cả A, B và C đúng. 

Câu 3. Ngoài tự nhiên, cây tre sinh sản bằng gì ? 

A. Bằng lóng. B. Thân rẽ. 

C. Điểm sinh trưởng. D. Rễ phụ. 

Câu 4. Thế'nào là sự sinh sản sinh dưỡng tự nhiên ? 

A. Là sự sinh sản do hạt nảy mầm không có sự can thiệp của con người. 

B. Là hiện tượng hình thành cá thể mới từ một phần của cơ quan sinh 

dưỡng (rễ, thân, lá) không có sự can thiệp của con người. 

C. Là hiện tượng hình thành cá thể mới từ một phần cơ quan sinh 

dưỡng của cây (do con người tác đông). 

D. Cả A, B và c đúng. 

Câu 5. Các phương pháp nhân giông vô tính ờ thực vật ? 

A. Ghép chổi và ghép mắt. B. Chiết cành và giâm cành, 

c. Nuôi cấy tế bào và mô thực vật. D. Cả A, B và c đúng. 

Câu 6. Tại sao phải cắt bớt lá khi ghép chổi, ghép cành ? 

A. Giảm bớt lực cản cho cây khi gặp gió to nhưng vẫn đảm bảo chc 

cây quang hợp. 

B. Giảm bớt khôi lượng và tạo điểu kiộn cho cây ghép phát triển ốt. 



c. Giảm thoát hơi nước nhưng vẫn dám báo cây quang hợp. 

D. Cả A, B và c đúng. 

Càu 7. Vai trò của sinh sản vô tính dối với dời sông thực vật và con người ? 

A. Giúp cho sự tồn tại và phát triển cua loài. 

B. Duy trì được các tính trạng tốt có lợi cho con người. 

c. Tạo được các giống cây trổng sạch bệnh, phục chế được các giống 

,-ây trổng quý. 

D. Cả A, B và c đúng. 

Câu 8. Đàc trưng của sinh sản hữu tính là gì ? 

A. Có quá trình hình thành và hợp nhất của giao tử đực và giao tử cái 

:ạo nên cá thể mới. 

B. Có sự trao đổi, tái tổ hợp của hai bộ gen. 

c. Sinh sàn hữu tính luôn gắn liền với giám phân để tạo giao t 

D. Cả A, B và c đúng. 

Câu 9. Thế nào là thụ phấn ? 

A. Là quá trình chuyên hạt phấn từ nhị đến núm nhụy. 

B. Hạt phấn nảy mầm trên dầu nhụy. 

c. Hợp nhất nhân cùa giao tử đực với nhân của tế bào trứng trong 

:úi phôi. 

D. Cả A và B đúng. 

Câu 10. Thế nào là thụ tinh kép ? 

A. Hiên tượng cùng lúc xảy ra sự hợp nhất của hai nhân tinh trùng, 

-nột với tế bào trứng (n), một với nhân lưỡng bội (2n). 

B. Hiện tượng xảy ra hai lẩn thụ tinh liên tiếp của hai nhân tinh trùng, 

nột với tế bào trứng (n) và một với nhân lưỡng bội (2n). 

c. Hiện tượng hai nhân của tinh trùng cùng lúc hợp nhất với nhân của 

é bào trứng (n). 

D. Hiện tượng hai nhan của tinh trùng lần lượt kết hợp với một nhân 

ỉủa tế bào trứng (n). 

Câi 11. Tìm các từ phù hợp điền vào chổ trống hoàn chỉnh các câu sau : 

Thi tinh kép: cùng lúc với sự thụ tinh tế bào trứng, nhân thứ hai (giao 

tử đực hứ hai) dến hợp nhất của nhân lưỡng bội (2n) ờ trung tâm của túi 

phôi Hnh thành nên . (3n), khởi dầu của nội nhũ cung 
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cấp chất dinh dưỡng cho phôi phát triến. Thu tinh kép chỉ có ở thực vật 

hạt kín. 

Câu 12. Sắp xếp bản chất của các quá trình tương ứng với từng quá trình. 

TT Các quá trình Bán chát Két qui 

1 

2 

3 

Thụ phấn 

Thụ tinh 

Thụ tinh kép 

A. Sự hợp nhất 2 nhân tinh trùng, 1 

với tế bào trứng (n), 1 với nhân lưỡng 

bội (2n). 

B. Sự vân chuyên hạt phấn từ nhị đến 

núm nhụy. 

c. Sự hợp nhất nhân cùa giao tử đực 

với giao tử cái thành hợp tử (2n) 

1.. . 

2. 

3. 

Càu 13. Ý nghĩa sinh học của hiên tượng thụ tinh kép ở thực Viật hạt 

kín là gì ? 

A. Tiết kiệm vật liệu di truyến (sử dụng cả 2 tinh tử). 

B. Hình thành nôi nhũ cung cấp dinh dưỡng cho phôi phát triển, 

c. Hình thành nội nhũ chứa các tê bào tam bội. 

D. Cung cấp dinh dưỡng cho sự phát triển của phôi và thời kì đầu của 

cá thể mới. 

Câu 14. Dựa vào cấu trúc dinh dưỡng dự trữ có các loại hạt nào 1 

A. Hạt nôi nhũ (hạt có nội nhũ làm kho dự trữ chất dinh dưỡng). 

B. Hạt không nội nhũ (chất dinh dưỡng được dự trữ trong lá mầnn) 

c. Hạt chứa phôi. 

D. Cả A và B đúng. 

Cồu 15. Ở thực vật có các loại quả nào ? 

A. Quả khô B. Quả thịt. 

C. Quả đơn tính. D. Cả A, B và c đúng. 

Câu 16. Quả và hạt có vai trò như thế nào đối với thực vật wà đời 

sống con người ? 

A. Quả bảo vệ hạt giúp cho sự duy trì nòi giống ở thực vật. 

B. Cung cấp chất dinh dưỡng cho con người. 

C. Trong quả có chứa các chất hoạt tính dùng trong y học. 

D. Cả A, B và c đúng. 
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Câu 17. Quá trình chín cứa quá xảy ra như thế nào ? 

A. Quả chín bao gổm những biến đổi về mãt sinh lú sinh hóa. 

B. Làm biến đổi màu sắc, độ cứng cùa quá. 

c. Xuất hiện mùi vị, hương thơm đặc trưng. 

D. Cả A, B và c đúng. 

Câu 18. Thế nào là sinh sản vô tính ớ động vật ? 

A. Sinh sản vô tính là kiêu sinh sàn mà một cá thê sinh ra một hoặc 

nhiều cá thể mới giống hột mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và 

tế bào trứng. 

B. Sinh sản vô tính là kiểu sinh sản mà một cá thê sinh ra nhiều cá thể 
mới gần giống mình. 

c. Sinh sản vô tính là kiểu sinh sản mà một cá thể sinh ra một hoặc 

nhiều cá thể mới có nhiều sai khác với mình, không có sự kết hợp giữa 

tinh trùng và tế bào trứng. 

D. Sinh sản vô tính là kiểu sinh sán có sự kết hợp giữa tinh trùng và 

trứng và tạo ra các cá thể mới giông mình. 

Câu 19. Các hình thức sinh sản vô tính ờ động vật ? 

A. Phân đôi, phân mảnh. B. Nảy chồi, 

c. Trinh sinh. D. Cả A, B và c đúng. 

Câu 20. Sinh sản bằng cách phân đôi trải qua các bước nào ? 

A. Từ tế bào gốc trường thành, bắt đầu nhân phân chia trước (từ một 

nhân thành hai nhân). 

B. Tế bào chất phân chia. 

c. Vách ngăn hình thành chia tế bào thành hai tế bào mới. 

D. Cả A, B và c đúng. 

Càu 21. Động vật nào có hình thức sinh sản bằng phủn mảnh ? 

A. Bọt biển. B. Ruột khoang, 

c. Sán dây. D. Đỉa. 

Câu 22. Hình thức sinh sản của kiến, rệp và ong là 

A. Phan đôi. B. Trinh sinh, 

c. Hữu tính. D. Cả A, B và c đúng. 
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Câu 23. Xác định tên động vật có hình thức sinh sản tương ứng 

TT Tên quá trình Bán chát Kết quả 

1 Phân đôi A. Ong 1. 

2 Phân mảnh B. Trùng giày 2. 

3 Nảy chổi c. Kiến 3. 

4 Trinh sinh D. Thủy tức 

E. Amip 

G. San hổ 

H. Trùng roi xanh 

I. Bọt biển 

4. 

Câu 24. Tim các từ phù hợp điển vào chỗ trống hoàn chỉnh các câu sau : 

Động vật có hai hình thức sinh sản : vô tính và hữu tính. Sinh sản vô 

tính gặp ở nhiều loài động vật có tổ chức thấp, còn sinh sản hừu tính có ờ 
háu hết động vật.và có xương sống. 

Câu 25. Điểm giống nhau giữa các hình thức sinh sản phân đôi, nảy 

chổi, phân mảnh và trinh sinh ? 

A. Từ một cá thể mẹ ban đầu sinh ra nhiểu cá thế mới có bộ nhiểm 

sắc thể giống cá thể mẹ. 

B. Không có sự kết hợp giữa tinh trùng và tế bào trứng. 

C. Đều dựa trên nguyên phân để tạo ra thế hệ mới. 

D. Cả A, B và c đúng. 

Càu 26. Các hoocmôn kích thích sự sinh tinh ? 

A. FSH, LH và testôsteron. B. FSH, LH và prôgesteron. 

c. FSH, LH và ơstrôgen. D. LH, testosteron và ơstrôgen. 

Câu 27. Các hoocmôn tham gia điều hòa sản sinh trứng ? 

A. FSH, LH và GnRH. B. FSH, LH và prôgesteron. 

C. FSH, LH và ơstrôgen. D. FSH, GnRH và ơstrôgen. 

Câu 28. Vai trò trực tiếp của prôgesterôn và ơstrôgen ? 

A. Kích thích nang trứng phát triển. 

B. Làm cho niêm mạc từ cung phát triển dày lên. 

C. Làm cho trứng chín và rụng. 

D. Kích thích tuyến yên tiết FSH và LH. 
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Cáu 29. Xác định các hoocmôn được sinh ra và từ các bộ phận tương ứng 

TT Bó phàn Các hoocmòn Kết quá 

1 Tinh hoàn A. FSH 1. 

2 Tuyến yên B. LH 2. 

3 Buồng trứng c. Testôsterôn 

D ơstrôgen 

E. Prôgesterôn 

3. 

Câu 30. Tim từ phù hợp điền vào chỗ trống hoàn chỉnh các câu sau : 

Điểu hòa sinh sản chủ yếu là điểu hòa sinh tinh và sinh trứng. Trong 

điều hòa sinh tinh và sinh trứng, hệ nội tiết . Thần kinh và các 

nhân tố môi trường ảnh hường đến quá trình sinh tinh và sinh trứng. 

IV - HƯỚNG DẨN GIẢI 

1. Cảu hỏi tự luận 

Câu 1. Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự hợp nhất 

của các giao tử đực với giao từ cái. Con cái giống nhau và giống bố mẹ. 

- Các hình thức sinh sản vô tính ờ thực vật: 

+ Sinh sản bào tử : Hình thức sinh sản này có ờ thực vật bào tử 
(những cơ thể luôn biểu hiên rõ sự xen kẽ của hai thế hộ). Trong hình 

thức sinh sản bào tử, cơ thê mới được phát triển từ bào tử, bào tử lại được 

hình thành trong túi bào tử từ thể bào tử. 

+ Sinh sản sinh dưỡng : trong hình thức sinh sản này, cơ thể mói được 

phát triển từ các căn hành, thân củ, thân rẻ. 

- Lợi ích cùa phương pháp nhân giông vô tính : 

+ Tạo ra số lượng lớn cây trổng trong một thời gian ngắn, đáp ứng 

dược yêu cẩu sản xuất. Ví dụ, trong vòng 8 tháng từ một củ khoai tây có 

thể thu được 2000 triệu mầm giống, đủ trổng cho 40 ha. 

+ Phương pháp này còn giúp cho việc bảo tồn một sô' nguồn gen thực 

vật quý hiếm có nguy cơ tuyột chủng. 

Câu 2. - Thụ phấn là quá trình vận chuyên hạt phấn từ bao phấn đến 

núm nhụy. 

- Có hai loại thụ phấn : tự thụ phấn và thụ phấn chéo 
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* Tự thụ phấn : Nếu hạt phấn từ nhị hoa náy mầm trên núm nhụy cửa 

chính hoa đó hoậc hạt phấn từ nhị của một hoa rơi trên núm nhụy cùa một 

hoa khác trên cùng một cây và nảy mầm. Trong sự tự thụ phấn hậu thế có 

sự tái tổ hợp nhiễm sắc thể có cùng nguồn gốc. 

* Thụ phấn chéo : Nếu hạt phấn từ nhị của một hoa đạt đến núm nhụy 

của một hoa khác trên những cây khác nhau của cùng một loài và nảy 

mầm tại đấy. Trong thụ phấn chéo có sự tái tổ hợp nhiễm sắc thể từ hai 

nguồn gốc khác nhau. 

Câu 3. So sánh sinh sản vô tính ở thực vật và động vật : 

- Điểm giông nhau : 

+ Từ một cá thể sinh ra một hoặc nhiều cá thể mới có bộ nhiẻm thể 
giống cá thể mẹ, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và tế bào trứng. 

+ Các hình thức sinh sản vô tính đểu dựa trên nguyên phân dể tạo ra 

thế hệ mới. 

+ Từ một tế bào (hay nhóm tế bào) phát triển thành một cơ thể mới 

(trong nuôi cấy mô thực vật) cũng giống hiện tượng sinh sản bằng phân 

mảnh (ở động vật), tức là từ một tế bào (nhóm tế bào) trải qua phân bào 

nguyên nhiễm để tạo ra cơ thể mới. 

- Điểm khúc nhau : 

+ Ở động vật không có sinh sản vô tính bằng bào tử. 

+ Ở thực vật không có sinh sản vô tính bằng trinh sinh. 

+ Khi điéu kiện sống thay đổi lớn (đột ngột) động vật sinh sản vô tính 

có thể chết hàng loạt. Sở dĩ như vậy là do sinh sản vô tính tạo ra các thế hệ 
con cháu giống nhau vể mặt di truyền vì vậy khi điểu kiên sống thay đổi, có 

thể dẫn đến hàng loạt cá thể bị chết, thậm chí toàn bộ quần thể bị tiêu diệt. 

Câu 4. * Sự khác nhau giữa sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính : 

- Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự hợp nhất của các 

giao tử đực với giao tử cái. Con cái sinh ra giống nhau và giống bô' mẹ. 

Sinh sản vô tính có 2 hình thức là sinh sản bằng bào tử và sinh sản sinh 

dưỡng không qua phân bào nguyên nhiễm. 

- Sinh sản hữu tính là quá trình hợp nhất các giao từ đực (n) và cái 

(n) thành hợp tử (2n) khời đầu cá thể mới. 

Sinh sản hữu tính gổm 3 giai đoạn : hình thành giao tử, thụ tinh và 

phát triển phôi thai. Trong sinh sàn hữu tính ờ giảm phân I có sự tiếp hợp 

và trao đổi chéo giữa các nhiêm sắc tử khổng chị em. Đó là cơ sờ quan 

trọng để tạo ra sự đa dạng di truyén. 
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* Điểm giống nhau và khác nhau giữa sinh sản hữu tính ớ đông vật và 

thực vật : 

- Giống nhau : 

+ Tạo ra cá thể mới qua hình thành và hơp nhất 2 loại giao tử đơn bôi 

(n) đực và cái để tạo ra hợp từ lưỡng bôi (2n). 

+ Trải qua 3 giai đoạn : hình thành giao tử, thụ tinh và phát triển 

phôi thai. 

- Khái nhau : - 

+ Ở quá trình tạo giao từ 

+ Ở quá trình thụ tinh 

+ Ở sự phát triển của hợp từ. 

Câu 5. FSH kích thích ông sinh tinh sản sinh tinh trùng. LH kích 

thích tế bào kẽ (tế bào Lèiđich) sàn xuất ra testostêron. Testostêron kích 

thích ống sinh tinh san sinh tinh trùng. Vì vậy tăng hay giảm sản xuất 

hoocmôn FSH, ISCH làm thay đổi nồng độ testostêron, làm ảnh hường 

đến quá trình sản sinh tinh trùng. 

Cảu 6. FSH, LH kích thích phát triển nang trứng, làm cho trứng chín 

và rụng. Rôi loạn sản xuất hoocmón FSH, LH của tuyến yên thì sẽ làm 

rối loạn quá trình trứng chín và rụng. Nồng độ prôgesterôn và ơstrổgen 

trong máu có tác dụng lên quá trình sản xuất hoocmỏn FSH, LH của 

tuyến yên, vì vậy ảnh hưởng đến quá trình sản sinh trứng. 

Cảu 7. * Từ 10 đến 19 tuổi là tuổi vị thành niên. Ở lứa tuổi này, cơ 
thể đang vào giai đoạn hoàn thiộn cấu tạo và chức năng của các cơ quan. 

Vì vậy, sự can thiệp từ bên ngoài (tăng nồng độ prôgestêron và estrôgen 

nhân tạo) và sẽ làm ảnh hường đến các quá trình hoàn thiện các cơ quan, 

đăc biệt là ảnh hường đến hoàn thiên cơ quan sinh dục. 

* Những người dưới 19 tuổi không nên sử dụng biện pháp đình sản để 
tránh thai vì việc nối lại ống dẫn tinh hoậc ống dẫn trứng để các ống này 

trở lại tình trạng như ban đẩu là rất khó khãn, chi phí cho nối ống rất cao. 

Có thê’ nói là sau khi đình sản rất khó có thể có con. Người ta yêu cầu 

những ửgười đi đình sản phải trên 35 tuổi và đã có 2 con, đứa con thứ 2 

phải trên 3 tuổi. 

Cầu 8. Nạo hút thai không dược xem là biện pháp tránh thai vì nạo 

hút thai có thể gây nên hậu quà nghiêm trọng đối với sức khỏe người phụ 
nữ như viêm nhiễm đường sinh dục, vô sinh... thâm chí từ vong. 
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2. Câu hỏi trác nghiệm khách quan 

Câu 1. Đáp án : A. 

Câu 2. Đáp án : B. 

Câu 3. Đáp án : B. 

Câu 4. Đáp án : B. 

Câu 5. Đáp án : D. 

Câu 6. Đáp ân : C. 

Câu 7. Đáp án : D. 

Câu 8. Đáp án : D. 

Câu 9. Đáp án : D. 

Câu 10. Đáp án : A. 

Cảu 11. Đáp Ún : Nhân tam bội. 

Câu 12. Đáp án . 1. B ; 2. c ; 3. A. 

Câu 13. Đáp án : D. 

Càu 14. Đáp án : D. 

Câu 15. Đáp án : D. 

Câu 16. Đáp án : D. 

Câu 17. Đáp án : D. 

Câu 18. Đáp án : A. 

Câu 19. Đáp án : D. 

Câu 20. Đáp án : D. 

Câu 21. Đáp án : A. 

Câu 22. Đáp án : B. 

Câu 23. Đap án : 1. B, E. H ; 2.1; 3. D, G, I; 4. A, c. 

Câu 24. Đáp án : Không xương sống. 

Càu 25. Đáp Ún : D. 

Câu 26. Đáp án : A. 

Câu 27. Đáp án : A. 

Câu 28. Đáp án : B. 

Câu 29. Đáp án .• 1. C ; 2. A, B ; 3. D, E 

Câu 30. Đáp án : Đóng vai trò chủ yếu. 
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Phần II. GIỚI THIỆU MỘT SÓ ĐỂ THI VÀ KIÊM tra 

A - Đề thi và kiểm tra học kì I 

I - ĐỀ KIÊM TRA 15 PHÚT 

ĐỂ 1 

Câu 1. (5,0 điểm) 

Phân biệt cơ chế hấp thụ nước với cơ chồ hấp thụ ion khoáng ở rề. 

Cảu 2. (2,5 điếm) 

Khoanh tròn chữ cái chỉ cáu trả lời đứng. 

1. Thành phần cùa dịch mạch gỗ ? 

A. Chủ yếu là nước. 

B. Các ion khoáng. 

c. Các chất hữu cơ (axit amin, vitamin...) 

D. Cà A, B và C đúng. 

2. Các yếu tô'tỉnh hưởng đến quang hợp ? 

A. Ánh sáng, nhiệt độ, C02, nước và các ion khoáng. 

B. Ánh sáng, mưa, gió và chất khoáng, 

c. Nồng dô Cơ2, nước, diện tích lá cây. 

D. Ánh sáng, nhiệt độ, C02 và ion khoáng. 

Cảu 3. (2,5 điểm) 

Khoanh tròn chữ cái chỉ câu trả lời đúng. 

1. Động lực cùa dòng li be ? 

A. Sức hút của lá (do thoát hơi nước). 

B. Sự khuếch tán các chất giữa các tế bào. 

c. Sự chênh lộch áp suất thám thấu giữa cơ quan cho và cơ quan nhận. 

D. Cà A và B đúng. 
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2. Điểm khái nhau giữa quàn hào và mạch ống ? 

A. Hình dạng các tế bào. 

B. Hình dạng lồ bên. 

c. Sự sắp xếp các tế bào. 

D. Cả A và B đúng. 

Đáp án 

Câu 1. (5,0 điểm) 

- Cơ chế hấp thụ nước ở rễ : 

Nước được hấp thụ vào rễ theo cơ chế thẩm thấu (cơ chế thụ động) : 

nước di chuyển từ môi trường đất nơi có nồng độ chất tan thấp vào tế bào 

rễ, nơi có nồng độ chất tan cao. 

- Cơ chế hấp thụ ion khoáng ờ rẻ : 

+ Cơ chế thụ động : 

Các ion khoáng di chuyển từ đất (hoăc môi trường dinh dưỡng) vâo rễ 

theo građien nồng độ. Nước đi từ môi trường (nơi nồng độ của ion cao) 

vào rể (nơi nồng độ của ion đó thấp). 

+ Cơ chế chủ động : 

Đối với một sô' ion cây có nhu cầu cao, ví dụ, ion kali (K+), di chiuyển 

ngược chiểu gradien nồng độ. Sự di chuyển ngược chiểu nồng độ như vậy 

đòi hỏi phải tiêu tốn nãng lượng sinh học ATP từ hô hấp (phải dùng bơm 

ion, ví dụ, bơm natri : Na+ - ATPaza, bơm kali : K+ - ATPaza...). 

Câu 2. (2,5 điểm) 

1. D; 2. A. 

Câu 3. (2,5 điểm) 

1. c; 2. D. 

ĐỂ 2 

Cảu 1. (5,0 diểm) 

Chứng minh cấu ạo của mạch gỗ thí h nghi với chức năng vận 

chuyển nước và các ton khoáng từ rễ lôn lá 
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Câu 2. (2,5 điểm) 

Khoanh tròn chữ cái chỉ câu trá lừi đúng. 

1. Phái lùm gì dể bào quàn dược hoa qua lâu ngày trong tủ lạnh ? 

A. Phủ lên hoa quà một lớp sáp mong 

B. Bọc hoa quả trong giấy dấu. 

c. Bọc hoa quả trong giấy báo khỏ. 

D. Điếu chính tù lạnh ờ mức 0°c. 

2. Khi thiếu nguyên tô nào thì cây ngó bi bạch tụng ? 

A. Cu. B. Zn. 

c. Mn. D. Fe. 

Câu 3. (2,5 điểm) 

Sắp xếp đặc điểm của các quá trình tương ứng với từng quá trình. 

TT Quá trình Bậc diêm Kết quả 

1 

2 

Quang hợp 

Hô hấp 

A. Có cường độ cao ở thực vật c4, có tốc độ vận 

chuyển các chất đồng hóa cao 

B. Giải phóng năng lượng dưới dcạng ATP để sử 
dụng cho các hoạt dộng sống. 

c. Có năng lượng thải ra ngoài dưới dạng nhiệt. 

D. Góp phần duy trì tỉ lộ Oi/COi trong khí quyển. 

E. Quyết định năng suất cây trồng. 

1. 

2. 

Đáp án 

Câu 1. (5,0 điểm) 

Cấu tạo của mạch gỗ thích nghi với chức năng vận chuyển nước và 

các ion khoáng từ rễ lên lá được thế hiện : 

- Mạch gỗ gồm các quản bào và mạch ống dẻu là những tế bào chết 

khi chúng thực hiện chức năng mạch dẫn, chúng trờ thành các ống rỗng, 

không có màng, không có các bào quan. 

- Các ống xếp sít nhau cùng loại (quản bào - quản bào, mạch ống - 

mạch Ống) hay khác loại (quản bào - mạch ống) theo cách : lỗ bên của 
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một ống khớp với lỗ bên cua ống bén cạnh đám báo cho dòng vận chuyển 

bôn trong được liên tục, nếu một sô' ỏng nào đó bị hư hóng hay bị tắc thì 

các lỗ cũng là con đường cho dòng vận chuyến ngang. 

- Các đầu cuối và vách bôn đục thung lỗ. Vách được linhin hóa bển 

chắc chịu được áp lực của dòng nước bên trong. Chúng nối với nhau 

thành những ống dài từ rẻ lên đến tận các tế bào nhu mô của lá tạo thuận 

lợi cho dòng vận chuyển nhựa nguyên di chuyến bên trong. 

Câu 2. (2,5 điểm) 

1. A;2. B. 

Câu 3. (2,5 điểm) 

1. A, D, E ; 2. B, c. 

ĐỂ 3 

Câu 1. (5,0 điểm) 

Tại sao dưới bòng cây lại mát hơn mái che bằng vật liệu xây dựng ? 

Câu 2. (2,5 điểm) 

Khoanh tròn chữ cái chỉ câu trả lời đúng. 

1. Cân cứ để tưới nước hỢỊ) lí clio cây trồng ? 

1. Căn cứ vào nhu cầu nước của từng loại cây. 

2. Cẳn cứ vào chế đô nước cùa cây. 

3. Căn cứ vào sô' khí khổng có ở trong lá. 

4. Cân cứ vào các nhóm cây trổng khác nhau. 

5. Căn cứ vào tính chất vật lí, hóa học cùa từng loại đất. 

6. Căn cứ vào sự dóng, mờ khí khổng cùa lá. 

A. 2, 3, 4, 5. B. 1,2, 4, 5. 

c. 3,4, 5,6. D. 1,3,4, 6. 

2. Cơ chế xâm nhập của nước từ đất vào tế hào lông hát ? 

A. Thụ động. 

B. Chù động. 

c. Thụ động (khi đất nhiéu nước), chủ động (khi đất ít nước). 

D. Đi ngược građien nồng độ với sự tham gia cùa ATP và chất mang. 
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Câu 3. (2,5 điểm) 

Sắp xếp vai trò của các nguyên tò tương ứng với từng nguyên tố. 

Đáp án 

Cốu 1. (5,0 điểm) 

Không khí dưới bóng cây mát hơn so với nơi không có bóng cây và 

mát hơn so với không khí dưới mái chc bằng vật liêu xây dựng vì khi 

nhiệt dô môi trường tăng cao, ờ lá cây xảy ra quá trình thoát hơi nước làm 

hạ nhiệt độ môi trường xung quanh lá. Còn vật liệu xây dựng không có 

quá trình trên, lại có khả năng hấp thụ nhiệt làm nhiệt độ tăng cao. 

Câu 2. (2,5 điểm) 

1. B ; 2. A. 

Câu 3. (2,5 điểm) 

1. c ; 2. E ; 3. H ; 4.1; 5. G ; 6. A. 
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Câu 1. (5,0 điểm) 

Tại sao cần bón phân với liều lượng hợp lí tùy thuộc vào đất, loại 

phân bón giống cây trổng ? 

Câu 2. (2,5 điểm) 

Khoanh tròn chữ cái chỉ câu trả lời đúng. 

1. Rễ cây trên cạn hấp thụ nước và cúc ion khoáng chủ yếu qua 

miên nào ? 

A. Miển bần. B. Miển sinh trường, 

c. Miển lông hút. D. Cả A và B đúng. 

2. Cúc yếu tốành hưởng đến sự hấp thụ nước và các ion khoáng t ủa rễ? 

1. Nhiệt độ. 

2. Ánh sáng. 

3. Tính chất vật lí của đất. 

4. Tính chất hóa học của đất. 

5. Gió (cường độ và hướng gió). 

A. 1,2, 3, 4. B. 2, 3,4,5. 

c. 1,3,4, 5. D. 1,2, 3,5. 

Câu 3. (2,5 điểm) 

Sắp xếp các yếu tố ảnh hưởng tới các quá trình tương ứng với tùng 

quá trình. 

TT Các quá trình Các yếu tô Kết q]uá 

1 

2 
Hấp thụ nước và khoáng 

Thoát hơi nước 

A. Tính chất vật lí và hóa học cùa đất 

B. Các ion khoáng. 

c. Gió (cường độ). 

D. Độ ẩm. 

E. Ánh sáng. 

G. Nhiệt độ. 

1. 

2. 
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Đáp án 

Câu 1. (5,0 điểm) 

Phin bón chính là nguổn cung cấp chất dinh dưỡng quan trọng cho 

cây trông. 

Nêu lượng phân bón quá ít, cây không du chát dinh dưỡng dê sinh 

trường và phát triển, nâng suất cây trồng sẽ thấp, chi phí lớn. 

Nêu lượng phân bón quá nhiều (hơn mức cần thiết), cây không sử 
dụng hết và còn bị đầu độc. Phân bón làm xấu lí tính của đất, giết chết 

các vi sinh vật có lợi và chúng bị rửa trôi xuống ao, hồ, sông... gây ò 

nhiễm nguồn nước, ô nhiễm nông phẩm. 

Dc vậy, cần có biện pháp bón phân với liều lượng hợp lí (đúng loại 

phân, iúng lúc, đúng cách) tùy thuộc vào đất, giống cây trồng, để cây 

sinh trrởng tốt, năng suất cao, hiệu quà phAn bón cao, giảm chi phí đầu 

vào, klông gây ô nhiễm nóng sản và mòi trường. 

Câu 2. (2,5 điếm) 

l.C; 2. A. 

Câu 3. (2,5 điểm) 

1. \, B, E, G ; 2. B, c, D, E, G. 

II - ĐỈ KIÊM TRA GIỬA KÌ I (45 PHÚT) 

ĐỂ 1. 

Cảu 1. (3,0 điếm) 

Tạ sao trong mô thực vật diễn ra quá trình khử nitrat ? 

Cảu 2.(1,0 diêm) 

Klưanh tròn chữ cái chỉ cău trả lời đúng. 

1. V/Yị liên kết với cúc hỢỊ) chát hữu cơ bằng cúc con dường nào ? 

A. Amin hóa trực tiếp các axit xêtô (axit xêtô + NH3 -> axit amin). 

B. Chuyển vị amin (axit amin + axit xôtô -> axit xêtô mới + axit 

imin mới). 

c. Tinh thành amit. 

D. Cả A, B và c đúng. 
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2. Ý nghĩa sinh học của sự hình thành amit ? 

A. Là cách giải độc NH3 tốt nhất. 

B. Là nguồn dự trữ NH3 cho các quá trình tổng hợp axit ami» trong 

cơ thể thực vật khi cần thiết. 

c. Tham gia vào quá trình chuyển hóa NO3 thành NH4. 

D. Cả A và B đúng. 

Câu 3. (1,0 diêm) 

Khoanh tròn chữ cái chỉ câu trả lời dúng. 

1. Các quá trình đồng hóa nitơ trong mô thực vật ? 

A. Ọuá trình khử nitrat. 

B. Quá trình đồng hóa NH3 trong mô thực vật. 

c. Quá trình phân hủy các họp chất chứa nitơ. 

D. Cả A và B đúng. 

2. Sơ đồ khửnitrat trong mô thực vật ? 

A. NO3 (nitrat)-> NC>2 (nitrit) -> NH4 (amôni). 

B. NH4 -> NO2 (nitrit) -> NO3 (nitrat) 

c. N2-> NH4 -+NO3. 

D. NC>2-> NH4 -+NO3 . 

Cảu 4. (1,5 điểm) 

TT Nhóm thực vật Đạc điểm Kết qiả 

1 Thực vật c3 

Thực vật C4 

A. Quang hô hấp mạnh 

B. Có chu trình Canvin. 

c. Chất nhận C02 đầu tiên là PEP 

D. Enzim cố định CO2 là rubisco 

E. Sản phẩm đẩu tiên cùa pha tối là AOA 

G. Quang hợp xảy ra ờ lục lạp. 

1 . 

2 . 
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Cau 5. (1,5 điểm) 

Khoanh tròn chữ cái chí câu trá lời đúng. 

1. Nhóm nào gồm toàn nguyên tô 17 lượng ? 

A. N, p, K, B, Mo. B. B, Cl, Mg, Zn, Cu. 

c. B, Cl, Cu, Mo. D. K, s, Fe, Mn. 

2. Nguvén nluin của sự hình thành cái giọt nước nhó trong túi dựng 

rau quà ? 

A. Do sự thoát hơi nước ờ rau qua. 

B. Do sự hô hấp của rau quá. 

c. Do không khí không được lưu thòng. 

D. Cá A và B đúng. 

Cáu 6. (1,0 điểm) 

Khoanh tròn chữ cái chỉ câu trá lời đúng. 

1. Rễ cây hấp thụ tử đất những chất nào ? 

A. Nước và với các ion khoáng. 

B. Nước và các chất dinh dưỡng, 

c. Nước và các chất khí. 

D. 02 và các chất dinh dưỡng hòa tan trong nước. 

2. Cúc cơ chế hấp thụ nước vờ muối khoáng của rễ cây: 

A. Đi từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nông độ thấp. 

B. Thẩm thấu qua màng tế bào. 

C. Đi ngược chiều građien nồng độ. 

D. Cơ chế thụ động và cơ chế chú dộng. 

Cáu 7. (1,0 diêm) 

Tìm từ phù hợp điển vào chỗ trỏng hoàn chỉnh các câu sau : 

Sự \âm nhập của nước từ dát vào tế bào lông hút theo cơ chê thụ dộng 

(cc ché thẩm thấu) : Nước di chuyên từ.(thế nước cao) trong đất 

vào tế bào lông hút (và các tê bào biẽu bì còn non khác), nơi có dịch bào 

ưu trương (thế nước thấp hơn). 
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Đáp án 

Cảu 1. (3,0 điếm) 

Sờ đĩ trong mô thực vật diễn ra quá trình khử nitrat là vì : Rẻ cây hấp 

thụ nitơ ở dạng NH4 (dạng khử) và NO3 (dạng ôxi hóa) từ đất, nhưng 

nitơ trong các hợp chất hữu cơ cấu thành cơ thể thực vật chỉ tồn tại ở 

dạng khử. Do vậy, muốn sử dụng được N03 thì N03 phải được khử 

thành NH3 để tiếp tục thành axit amin, amit. 

Câu 2. (1,0 điểm) 

1. D; 2. D. 

Câu 3. (1,0 điểm) 

1. D; 2. A. 

Câu 4. (1,5 điểm) 

1. A, B, D, G ; 2. B, C, E, G. 

Câu 5. (1,5 điểm) 

1. C ; 2. D. 

Câu 6. (1,0 điểm) 

1. A;2. D. 

Càu 7. (1,0 điểm) 

Môi trường nhược trương. 

ĐỂ 2 

Câu i. (3,0 điểm) 

Vai trò của quá trình cố định nitơ phân tử bằng con đường sinh học 

đối với sự dinh dưỡng nitơ của thực vật ? 

Câu 2. (1,0 điếm) 

Khoanh tròn chữ cái chỉ câu trả lời đúng. 

1. T rong tự nhiên ni tơ tồn tại ở dâu ? 

A. Trong không khí. B. Trong đất. 

c. Trong nước. D. Cả A và B đúng. 
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2- Trong đất ni tơ tổn tụi ở dạng nào ? 

A. Nịtơ vô cơ trong các muối khoáng. 

B. Nitơ hữu cơ trong xác sinh vật. 

c. Nitơ phân tử. 

D. Cả A và B đúng. 

Câu 3. (1,0 điểm) 

Khoanh tròn chữ cái chỉ câu trá lời đúng. 

1. Các dụng nitơchú yên cây hấp thụ dược lù dụng nào ? 

A. Nitơ nitrat (NO3), nitơ amôn (NH4). 

B. Nitơ nitrit (NOĩ ). 

c. Nitơ phân tử (N2). 

D. Cả B và c đúng. 

2. Quá trình chuyển hóa nitrat thành nitơ phân tử do nhóm vi sinh 

vật nào thực hiện ? 

A. Vi sinh vật hiếu khí. 

c. Vi khuẩn vật cổ. 

Câu 4. (1,0 điểm) 

Khoanh tròn chữ cái chỉ câu trà lời 

1. Các loại tế hào ở mạch lihe là: 

A. Các tế bào sống, 

c. Các tế bào non. 

2. Tế bào rễ của loại cây nào có áp 

A. Cây chịu hạn. 

c. Cây ưa bóng. 

Câu 5. (1,5 điểm) 

Khoanh tròn chữ cái chỉ câu trả lời 

1. Vai trò cùa nước đôi với cây ? 

A. Nước đảm bảo độ bén vững của các cấu trúc trong cơ thể. 

B. Nước là môi trường thuận lợi cho các phản ứng trao đối chất. 

B. Vi sinh vật yếm khí. 

D. Cả A và c đúng. 

đúng. 

B. Các tê bào chết. 

D. Các tế bào già. 

suất thàm thấu cao nhất 0 
B. Cây chịu mặn. 

D. Cây ưa sáng. 

đúng. 
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c. Nước tham gia vào các phản ứng hóa học trong cơ thê. 

D. Cả A, B và c đúng. 

2. Các dạng nước trong cây ? 

A. Nước tự do B. Nước liên kết 

c. Nước tự do và nước liên kết D. Nước trong hợp chất hữu cơ. 

Câu 6. (1,5 điểm) 

Khoanh tròn chữ cái chỉ câu trả lời đúng. 

1. Tế bào khi khổng phân bố chù yểu ò bộ phận nào cùa lá ? 

A. Cuống lá. B. Mép lá. 

c. Mặt dưới lá. D. Măt trên lá. 

2. Trong điều kiện nắng hạn, cây xương rồng dóng, mà khí khổng như 

thế nào ? 

A. Đóng vào ban dêm, mờ ban ngày. 

B. Đóng vào ban ngày, mờ ban đêm. 

c. Đóng cả ngày và đêm. 

D. Mờ cả ngày và đêm. 

Cáu 7. (1,0 điểm) 

Tìm từ phù hợp điển vào chỗ trống hoàn chỉnh các câu sau : 

Khoảng 98% lượng nước mà rễ cây hấp thụ được bị mất di qua con 

đường thoát hơi nước. Chỉ có khoảng 2% lượng nước đi qua cây được sử 
dụng đê tạo môi trường cho các hoạt động sống, trong đó có.tạo 

vật chất hữu cơ cho cơ thể. 

Đáp án 

Câu 1. (3,0 điểm) 

Quá trình liên kết N2 với H2 đê’ hình thành nên NH} gọi là quá trình 

cố định ni tơ. 

Trong tự nhiên, hoạt dộng của các nhóm vị sinh vật cô' định nitơ 
có vai trò quan trọng trong việc bù đắp lại lượng nitơ của đất đã bị cây 

lấy đi. 

Con dường sinh học cô định ni tơ là con đường cô' định nitơ do các vi 

sinh vật thực hiện. 
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Các vi sinh vật cò định nitơ gốm 2 nhóm : nhóm vi sinh vật sống tự 
do như vi khuân lam (Cyanohai tcria) có nhiêu ờ ruộng lúa và nhóm cộng 

sinh với thực vật, điên hình là các vi khuán thuộc chi Rhizohitum tạo nốt 

sẩn ở rề cây họ Đậu. 

Vi khuẩn cố định nitơ có khá năng tuyệt vời như vậy vì trong cơ the 

của các vi khuẩn cỏ định nitơ có một enzim độc nhất vô nhị là 

nin ôgenaza. Nitrôgenaza có khá nâng bé gẫy ba liên kết công hóa trị bén 

vững giữa hai nguyên tử nitơ (N 3 N) đế liên kết với hiđrô tạo ra amôniac 

(NH?). Trong mỏi trường nước, NHi chuyên thành NH4 . 

Câu 2. (1,0 diêm) 

1 D;2. D. 

Câu 3. (1,0 điểm) 

1 A ; 2. B. 

Câu 4. (1,0 điểm) 

1. A ; 2. B. 

Cáu 5. (1,5 điểm) 

1. c ; 2. D. 

Câu 6. (1,5 điểm) 

1. c ; 2. B. 

Câu 7. (1.0 điểm) 

Chuyên hóa vật chất. 

ĐỀ 3 

Cảu 1. (3,0 điểm) 

Nèu đặc điểm của lá cày xanh thích nghi với chức năng quang hợp. 

Câu 2. (1,0 điểm) 

Khoanh tròn chữ cái chỉ câu trả lòi đúng. 

1. Những túc nhún chính lình hường đến độ mở cùa khí khổng ? 

A Nước và gió. B. Ánh sáng và nhiệt độ. 

B Các ion khoáng. D. Cả A, B và c đúng. 
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2. Sự thoát hơi nước dược thực hiện qua hộ phận nào của lủ ? 

A. Mặt dưới lá. B. Mạt trẽn lá. 

c. Cuống lá và gân lá. D. Cả A và B đúng. 

Câu 3. (1,0 điểm) 

Khoanh tròn chữ cái chỉ câu trà lời đúng. 

1. Các nguyên tố khoáng ở trong dát thường tồn tại dưới dạng nào ? 

A. Tổn tại dưới dạng hòa tan và phân li thành các ion mang diện tích 

dương và âm. 

B. Tổn tại ờ dạng tinh thê hoặc trong các hợp chất (vô cơ và hữu cơ), 

c. Tồn tại ở dạng hòa tan không phân li thành các ion. 

D. Cả B và c. 

2. Các nguyên tố khoáng trong diít dược hấp thụ vào cây hằng cách nào ? 

A. Qua đỉnh sinh trường. 

B. Qua hệ thống rễ. 

c. Qua lớp cutin và miền bần. 

D. Qua đường gian bào. 

Câu 4. (1,0 điểm) 

Khoanh tròn chữ cái chỉ câu trà lời đúng. 

1. Nguyên tô dinlì dưỡng thiết yêu cho cây là: 

A. Nguyên tô' mà thiếu nó cây không hoàn thành được chu trình sống. 

B. Nguyên tô' mà không thê’ thay thê dược bời bất kì nguyên tô' nào khác, 

c. Nguyên tô' phải được trực tiếp dưa vào trao dổi chất trong cơ thể. 
D. Cả A, B và c đúng. 

2. Thế nào lù hấp thu thụ dộng ? 

A. Các ion khoáng đi tìr nơi có nồng độ cao dên nơi có nồng độ thấp. 

B. Các ion khoáng hòa tan trong nước và theo dòng nước vào rễ. 

c. Các ion khoáng hút bám trao dổi. 

D. Cà A, B và c đúng. 
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Câu 5. (1,5 điểm) 

Khoanh tròn chữ cái chi cảu tra lòi đúng. 

1. Dòng nhựa nguyên (lịch chuyên dn'ợ< Iigiùtc với gradien nống độ lù 

do yêu tố nào ? 

A Áp suất rề (bơm đấy đâu dưới) 

B. Lực hút do thoát hơi nước ớ lá (bơm hút dầu trên). 

c. Lực liên kết giữa các phân tứ nước với nhau và với thành mạch gỗ. 

D. Cả A, B và c đúng. 

2. Nước, các ion khoáng và cúc sàn phấn) quang hợp được chuyển tới 

vỏ cừ) hằng con dường nào ? 

A Dòng mạch gỗ. B. Dòng libe. 

c. Dòng vận chuyên ngang. D. Cá A và B đúng. 

Cáu 6. (1,5 điểm) 

Sáp xếp vai trò của nguyên tô dại lượng tương ứng với từng nguyên tố. 

TT Các nguyên tô Vai trò Kết quả 

1 Phôtpho A. Thành phán của prôtêin 1. 

2 Kali B. Thành phần của diệp lục. hoạt hóa, 2. 

3 Canxi 
enzim. 3. 

4 Magid 
c. Thành phẩn cùa vách tê bào và màng tế 
bào, hoạt hóa enzim. 

4. 

5 Lưu huỳnh 
D. Hoạt hóa en?im. càn bằng nước và ion, 

5. 

6 Nitơ mở khí khổng. 

E. Thành phán cua axit niiclêic, ATP, 

phôtpholipit, cồcnxim. 

G. Thành phán cùa prôtêin, axit nuclêic. 

6. 

Cảu 7. (1,0 điểm) 

Tm từ phù hợp điền vào chỗ tròng hoàn chinh các câu sau : 

Sài phẩm quang hợp là nguồn chất hữu cơ làm thức ãn cho mọi sinh 

vật ttrởi hành tinh của chúng ta và là.cho công nghiệp, dược liệu, 

chữia l>ộnh cho con người. 

119 



Đáp an 

Câu 1. (3,0 điểm) 

Cấu tạo ngoài của lá thích nghi với quang hợp : 

Lá có diện tích bề mặt lớn đế hấp thu các tia sáng, phiến lá mỏng thuận 

lợi cho khí khuếch tán vào và ra đươc dc dàng. Trong lớp biêu bì của mạt 

lá có khí khổng đế cho khí CO: khuếch tán vào bên trong lá dến lục lạp. 

Đặc điểm giải phẫu hình thái bên trong : lá có hệ gân lá là mạch dẫn 

gồm mạch gỗ và mạch rây, xuất phát từ bó mạch ờ cuống lá đi dến tận 

từng tế bào nhu mô của lá. Nhờ vậy, nước và muối khoáng đến được từng 

tế bào để thực hiên quang hợp và sán phẩm quang hợp di chuyển ra khỏi 

lá. Trong lá cố nhiều tế bào chứa những hạt màu lục gọi là lục lạp. Lục 

lạp là bào quan quang hợp. 

Câu 2. (1,0 điểm) 

1. D; 2. D. 

Câu 3. (1,0 điểm) 

1.A; 2. B. 

Câu 4. (1,0 điểm) 

1. D; 2. D. 

Câu 5. (1,5 điểm) 

1. D; 2. c. 

Câu 6. (1,5 điểm) 

1. E ; 2. D; 3. c ; 4. B ; 5. A ; 6. G. 

Câu 7. (1,0 điểm) 

Nguồn nguyên '.ru. 

ĐÊ 4 

Câu 1. (3,0 điểm) 

Cường độ ánh sáng ảnh hưởng đến quang l.ựp như thế nào ? 

Câu 2. (1,0 điểm) 

Khoanh tròn chữ cái chỉ câu trà lời (lúng. 
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1. Vui trò của các nguyên lô dại ỉươ> í' ' 

A. Có vai trò trong cấu trúc tế bào, t‘iutih phan cúa đại phân tứ trong 

tỏ bào. 

B. Ánh hưởng đến tính chất cúa hệ thống keo trong chất nguybn sinh, 

c. Tham gia vào thành phấn của các en/.im. 

D. Cà A và c đúng. 

2. Vui trò của cức nguvcn tó vi lượng ? 

1. Là thành phần không thế thiếu ử hầu hết các enziin. 

2. Hoạt hóa các enzim này trong các quá trình trao đổi chất của 

cơ thê. 

3. Tham gia cấu trúc tế bào. 

4. Liên kết với các hợp chất hữu cơ, có vai trò quan trọng trong Cí'.v 

quá trình trao đổi chất. 

5. Thành phần chú yếu cúa pròtcin, axit nuclêic 

A. 1,2, 3; B. 1,2,4 

c.1,3, 5; D. 2,4,5. 

Cáu 3. (1,5 điểm) 

Tìm nội dung phù hợp điển vào ồ trống hoàn thành bảng sau : 

Các nguyên tồ 
dại lượng 

Dạng cây 
háp thụ 

Các nguyên tố 
vi lương 

Dạng cồy 
háp thụ 

Nitơ Sất 

Phôtpho Mangan 

Kali Bo 

Can xi Clo 

Magié Kẽm 

Lưu huỳnh Đổng 

Câu 4. (1,0 điểm) 

Khoanh tròn chtì cái chỉ câu trả lời đúng. 

1. cú, dụng nitơ chít yếu cây hấp thụ ? 

A. Nitơ phân tử. B. Nitơ nitrat (NOị), nitơ amôn (NH4) 

c. Nitơ nitrit (NOÕ). D. Cà B và c đứng. 
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2. Ni tơ với dời sống thực vật ? 

A. Nitơ quan trọng đối với sự sinh trường, phát triển của cây trồng 

quyết định năng suất và chất lượng thu hoạch. 

B. Nitơ vừa có vai trò cấu trúc vừa tham gia trong quá trình trao đổi 

chất và năng lượng. 

c. Nitơ quyết định toàn bộ các quá trình sinh lí cùa cây trồng. 

D. Cả A, B và c đúng. 

Câu 5. (1,0 điểm) 

Khoanh tròn chữ cái chỉ câu trả lời đúng. 

1. Bàn chất hai phu của quang hợp là gì ? 

A. Quang hợp gồm quá trình ôxi hóa H20 nhờ năng lượng ámh sáng. 

B. Quang hợp là quá trình khử C02 nhờ ATP và NADPH. 

c. Quang hợp là quá trình ôxi hóa H20 nhờ nãng lượng ánh iáng và 

là quá trình khử C02 nhờ ATP và NADPH. 

D. Quang hợp là quá trình cây xanh hấp thụ C02 và giải phóng02. 

2. Sản plìẩni cùa pha sáng cùa quang ItỢỊ) cung cấp cho chu trình Camvin ? 

a) C02 b) H20 

c) ATP và NADPH d) Cacbohiđrat. 

Câu 6. (1,5 điểm) 

Khoanh tròn chữ cái chỉ câu trả lời đúng. 

1. Pha sáng cùa quá trình quang liỢỊ) diễn ra ở 

A. Chất nền (strôma). B. Túi dẹp (màng tilacoit). 

c. Màng ngoài lục lạp. D. Màng trong lục lạp. 

2. Vai trò cùa nhóm sắc tố phụ carôtenôit trong quang hợp ? 

A. Giúp diệp lục thu nhận ánh sáng. 

B. Hấp thụ năng lượng ánh sáng và thực hiên quang hợp. 

c. Hấp thụ ánh sáng ờ vùng sóng ngắn. 

D. Bảo vệ diệp lực. 

122 



Câu 7. (1.0 điếm) 

Tim từ phù hợp điển vào chồ tròng hoàn chinh các câu sau : 

Các vi sinh vật cô' định nitơ gổrn 2 nhóm : nhóm vi sinh vật sống tự 
do như vi khuẩn lam (Cyunoìnn teriu) có nhiéu ờ ruộng lúa và . 

với thực vật, diên hình là các vi khuẩn thuộc chi Rlii:obium tạo nốt sần ờ 
rễ cây họ Đậu. 

Đáp án 

Cảu 1. (3,0 điểm) 

Cường độ ánh sáng ảnh hướng đến quang hợp về hai mặt là cường độ 
và quang phổ (quang hợp cực đại tai các miền tia đỏ và xanh tím). Sự 
ảnh hường của cường độ ánh sáng đòi với quang hợp phụ thuộc vào nông 

độ co2. 

Nồng độ Cơ2 thấp nhất dế cây quang hợp được là 0,008 - 0,01%. 

Dưđi ngưỡng dó, quang hợp rất yếu hoặc có thể không xảy ra. Tăng nồng 

độ C02, lúc đầu cường độ quang hợp tăng tỉ lệ thuận, sau dó tảng chậm 

cho tởi khi đến trị số bão hòa C02. Vượt quá trị sô đó, cường độ quang 

hợp giảm. Nồng độ bão hòa C02 - trị số tuyệt đổi cùa quang hợp biến đổi 

tùy thuộc vào cường độ chiếu sáng, nhiệt độ và các điểu kiện khác. Trong 

tự nhiên, nồng độ C02 trung bình là 0,03%. 

Câu 2. (1,0 diêm) 

1. B; 2. B. 

Câu 3. (1,5 điểm) 

Cac nguyên tỏ đại 
lượng 

Dạng cầy 

háp thụ 
Các nguyền tỏ 

vi lượng 

Dạng cáy hấp thụ 

Nitơ 
NH4 và NO4 

Sắt n 2+ Fe 

Phỏtpho h2po4 Mangan w 2+ 
Mn 

Kali K+ Bo B402_ và BO]~ 

Can xu Ca2+ _ _£j CĨÕ cf 

Magi*ê Mg2+ Kẽm .. 2+ 
Zn 

Lưu huỳnh soả~ Đổng „ 2+ 
Cu 
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Cảu 4. (1,0 điếm) 

1. B; 2. D. 

Câu 5. (1,0 điểm) 

1. c ; 2. c. 

Càu 6. (1,5 điểm) 

l.B; 2. A. 

Cảu 7. (1,0 điểm) 

Nhóm cộng sinh 

III - ĐỀ THI HỌC KÌ I (45 PHÚT) 

ĐỀ 1 

Cáu 1. (3,0 điếm) 

Tại sao lại nói tiêu hóa thức ăn trong ống tiêu hóa là liêu hóa 

ngoại bào ? 

Cảu 2. (1,0 điểm) 

Khoanh tròn chữ cái chỉ câu trả lời đúng. 

1. Điểm bù ánh sáng lù gì ? 

A. Là điểm mà tại dó cây đòi hỏi phải có nhiều ánh sáng hơn. 

B. Là điểm mà tại đó cây có hiệu suất quang hợp cao nhất. 

C. Là cường độ ánh sáng, khi cây có cường độ quang hợp và (CUỜng 

độ hô hấp bằng nhau. 

D. Cả B và C đúng. 

2. Điểm no ánh sáng lủ gì ? 

A. Là trị số ánh sáng mà từ đó cường độ quang hợp không tủntg (dù 

cường độ ánh sáng vẫn tâng). 

B. Là điểm mà tại dó cây có hiệu suất quang hợp cao nhất 

C. Là trị sô' ánh sáng khi cây có cường độ quang hợp không Ung Mậc 

dù cường độ hô hấp vẫn tăng. 

D. Cả B và C đúng. 
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Câu 3. (1,0 điếm) 

Khoanh tròn chữ cái chi câu trá lời đúng. 

1. Năng suất cây trổng plui thuộc vào yếu tỏ quang liỢỊ) ? 

A. Khả năng quang hợp cùa giống cây trổng, khả năng tích lũy chất 

khô vào cơ quan kinh tê. 

B. Nhịp điệu sinh trướng của hộ máy quang hợp. 

c. Thời gian hoạt động của bộ máy quang hựp. 

D. Cả A, B và c đúng. 

2. Nồng (tộ tối thiêu của co2 (tê cây có thê quang hợp (tược ? 

A. Từ 0,08 - 0,1 %. c. Từ 0,008 - 0,01 %. 

B. Từ 0,006 - 0,007%. D. Từ 0,007 - 0,008%. 

Câu 4. (1,5 điểm) Sắp xếp dặc điếm cùa các hình thức tiêu hóa tương ứng 

với từng hình thức. 

TT 
Hình thức 

tiêu hóa 
Đặc điẻm Kết quá 

1 Tiêu hóa nội 

bào 

A. Gập ỡ động vật có xương sống và nhiêu 

loài không xương sống. 
1... 

2 Trong túi tiêu 

hóa 

B. Thức ăn được tiêu hóa vé măt cơ học và 

hóa học trong ông tièu hóa (đỏi khi có tiêu 
2. 

3 Tiêu hóa trong 

áng tiéu hóa 

hóa nhờ vi khuẩn cộng sinh). 

c. Thức ăn được tiêu hóa trong khỏng bào 

tiêu hóa nhờ hệ thống enzim. 

D. Thức ản sau khi được tiêu hóa ngoại bào 

lại tiếp tục được tiêu hóa nội bào. 

E. Gộp ở các loài ruột khoang và giun dẹp. 

3. 

Câu 5. (1,5 điểm) 

Khoanh tròn chữ cái chi câu trả lời đúng. 

1. Trình tự tiêu hóa thức ăn ở lìạ (tày của động vật nhai lại ? 

A. Dạ tổ ong —> dạ cỏ -> dạ lá sách -» dạ múi khế. 

B. Dạ có —> dạ lá sách —» dạ tổ ong -> dạ múi khế. 
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c. Dạ cỏ —> dạ tổ ong —> dạ lá sách -> dạ múi khế. 

D. Dạ tổ ong —> dạ lá sách dạ cỏ -> dạ múi khế. 

2. ơ ông tiêu hóa nia động vật ăn tliực vật có những hình thức hiến 

đổi thức ăn nào ? 

A. Cơ học và hóa học. B. Hóa học và sinh học. 

c. Cơ học và sinh học. D. Cơ học, hóa học và sinh học. 

Cảu 6. (1,0 điểm) 

Khoanh tròn chữ cái chỉ câu trả lời dứng. 

1. Chức năng của manh trùng ở động vật ăn thực vật ? 

A. Chứa nhiều vi sinh vật sống cộng sinh tiêu hóa phần thức ăn chưa 

được tiêu hóa chuyển từ ruột non xuống. 

B. Là nơi sống của vi sinh vật phân giải, 

c. Tiêu hóa cơ học thức ăn. 

D. Giúp thức ăn được biến đổi tiếp tục trước khi đi vào ruột ní>n. 

2. Quá trình tiêu hóa à chim ủn hạt và gia cầm ? 

A. Dạ dày tuyến tiết dịch tiêu hóa. 

B. Dạ dày cơ nghiền nát các hạt và thấm đều dịch tiêu hóa tiết ra tù 

dạ dày tuyến. 

c. Ở ruột thức ăn được biến đổi hóa học là nhờ các en/im 'iết ra tù 

tuyến ruột, gan, tụy. 

D. Cả A, B và c đúng. 

Câu 7. (1,0 điểm) 

Tìm từ phù hợp điền vào chỗ trống hoàn chỉnh các câu sau : 

Động vật có xương sông và nhiểu loài đông vật không xươn£ sống có 

ống tiêu hóa. Ống tiêu hóa được cấu tạo từ.Trong ống tiêu hóa, 

thức ăn được tiêu hóa ngoại bào. 

Đáp án 

Câu 1. (3,0 điểm) 

Ở động vật có Ống tiêu hóa, thức ản được tiêu hóa ngoại bào. Khi 

thức ăn vào ống tiêu hóa sẽ được biến đổi cơ học và hóa học nành các 

chất dinh dưỡng đơn giản hòa tan và được hấp thụ vào máu rổi heo máu 
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đến tế bào Ọuá trình biên đối thức ăn này xáy ra trong lòng của ông tiêu 

hóa chứ không xảy ra biến đổi bên trong tế bào nên gọi là sự tiêu hóa 

ngoại bào. 

Cáu 2. (1,0 điểm) 

I. c ; 2. A. 

Câu 3. (1,0 điếm) 

1. D; 2. c. 

Cáu 4. (1,5 điểm) 

l.C;2. D,E;3. A, B. 

Cáu 5. (1,5 điểm) 

1. c ; 2. D. 

Càu 6. (1,0 điểm) 

1. A; 2 D 

Càu 7. (1.0 điểm) 

Nhiều bộ phận khác nhau. 

ĐỂ 2 

Câu 1. (3,0 điểm) 

Liệt kê các hình thức hô hấp của động vật ờ nước và ở cạn. 

Câu 2. (1,0 điểm) 

Khoanh tròn chữ cái chi câu trả lời đúng. 

1. Quá trình hiến dổi thức ủn nhờ sinh vật trong hệ tiêu hóa có ở 

động vật nào ? 

A. Động vật nhai lại. 

B. Động vật nhai lại và động vật có dạ dày dơn. 

c. Động vật có dạ dày đơn. 

D. Đông vật có dạ dày đơn, chim ăn hạt và gia cám. 

2. Nguồn prôtêin hổ sung cho dộng vật nhai lại có ở thức án nào ? 

A. Cỏ khô. B. Cỏ tươi. 

C. Vi sinh vật trong dạ cỏ. D. Tất cả các thức ăn thu nhận dược. 
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Cảu 3. (1.5 diêm) 

Sấp xếp các đặc điểm tiêu hóa tương ứng với cấu tạo các hê tiêu hóa 

của các nhóm động vật. 

TT Nhóm dộng vật Dạc điểm Kết quá 

1 

2 

3 

Động vật nhai lại 

Động vột có dạ dày đơn 

Gia cầm và chim ản hạt 

A. Quá trình biên đổi thức ăn nhờ vi 

sinh vật trong dạ dày. 

B. Ruột tịt rất phát triển. 

c. Diéu không có dịch tiêu hóa, chỉ có 

dịch nhầy làm trơn thức ăn. 

D. Dạ dày chia làm 4 ngăn : dạ cỏ, dạ tổ 
ong, dạ lá sách, dạ múi khế. 

E. Quá trình biến đôi thức ăn nhờ vi 

sin/ vật xảy ra ở manh tràng (ruột tịt). 

G. Tro. g mé thường có hạt sỏi nhờ đó 

giúp tiêu >óa thức ăn. 

1. 

2. 

3. 

Cảu 4. (1,0 điếm) 

Khoanh tròn chữ cái chỉ càu trá lời đúng. 

1. Các hệ đệm trong cơ thể ? 

A. Hệ đêm bicacbonat: 

NaHCOy H2C03 (HCOj / cơ2). 

B. Hê đệm phôtphat : 

Na2HPCy NaH2P04(HPO4 / H2P04) • 

c. Hê đệm prôtêinat : (prôtêin). 

D. Cả A, B và c đúng. 

2. Tại sao cơ thể có hiện tượng phù né ? 

A. Do rối loạn chức nàng gan. 

B. Prôtêin huyết tương giảm, áp suất thấm thấu giảm, 

c. Nước bị ứ lại trong các mô. 

D. Cà A, B và c đúng. 
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lâu 5. (1,0 diêm) 

Khoanh tròn chữ cái chi câu trá lời đúng. 

1. Hoocmôn nào có tát dụng lủm gidm nống độ glncôiơ trong mún ? 

A. Glucagôn. B. Insulin. 

c. ADH. D. Andôstêron. 

2. Hoocmôn nào c ó tác dụng lủm túng nồng dộ glnc ô:ơ trong mún ? 

A. Anđôstêron. B. Testostêron. 

c. Glucagôn. D. Ađrênalin. 

'âu 6. (1,5 điểm) 

Khoanh tròn chữ cái chi câu trá lời đúng. 

1. Tại sao mán vận ( linvên trong hệ tncín hoàn chỉ theo một chiên 

hất định ? 

A. Do sức hút của tim lớn. 

B. Do cấu tạo hoàn thiện của tim. 

c. Nhờ các van tim. 

D. Nhờ tính dàn hồi cúa thành mạch máu. 

2. Nhờ dâu cơ tim có khù năng hoạt động tự dộng ? 

A. Do tim được cấu tạo bằng cơ vân. 

B. Do thành tim có các tập hợp sợi đặc biệt gọi là hệ dẫn truyển tim. 

c. Do tim được cấu tạo bời cơ trơn. 

D- Do các hạch tự động có trên thành cơ tim. 

:âu 7. (1,0 điểm) 

Tim từ phù hợp điển vào chồ trông hoàn chỉnh các câu sau : 

Manh tràng được coi như da dày thứ hai. Thức àn đi vào manh tràng 

tược . trong manh tràng tiếp tục tiêu hóa. Các chất dinh dưỡng 

lơn giản tạo thành được hấp thụ qua thành manh tràng vào máu. 

Đáp án 

Tâu 1. (3,0 diêm) 

- Ở dộng vật có 4 hình thức trao đổi khí chủ yếu, đó là : 

+ Trao dổi khí qua bể măt cơ thể. 

+ Trao đổi khí bầng hệ thống ống khí. 

+ Trao đổi khí bằng mang. 
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+ Trao đổi khí bằng phối. 

- Động vật ở nước : hô hấp bằng mang và qua bể mặt cơ thể. 

- Đông vật ở cạn hô hấp bằng phổi, hệ thống ống khí và qua bề mặ 

cơ thể. (Một sổ' động vật có vú sống trong môi trường nước vẫn hô hấ| 

bằng phổi như cá heo, cá voi) vì vậy sau vài chục phút bơi trong nướ( 

chúng phải ngoi lên mặt nước để hít thở không khí. 

Câu 2. (1,0 điểm) 

1. B; 2. c. 
Câu 3. (1,5 điểm) 

1. A ; D ; 2. B, E ; 3. c, G. 

Câu 4. (1,0 điểm) 

1. D ; 2. D. 

Câu 5. (1,0 điểm) 

1. B;2. c. 
Câu 6. (1,5 điểm) 

1. C ; 2. B. 

Càu 7. (1,0 điểm) 

Vi sinh vật cộng sinh. 

ĐỂ 3 

Câu 1. (3,0 điểm) 

Ưu điểm của tuần hoàn máu trong hệ tuần hoàn kép với hệ tuần hoài 

đơn ? 

Câu 2. (1,0 điểm) 

Khoanh tròn chữ cái chỉ câu trả lời đúng. 

y. Sự điêu khiển cún bằng nội môi được thực hiện qua bộ phận nào ? 

A. Mạch hạch bạch huyết. B. Các hoocmôn. 

C. Xung thần kinh. D. Cả A, B và c đúng. 

2. Bộ phận nào tham gia duy trí sự ổn định nồng độ gtucôĩơ trong máu ? 

A. Gan và thận. B. Tuyến trên thận. 

C. Tuyến tụy và gan. D. Tuyến yên. 
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Càu 3. (1,0 điểm) 

Khoanh tròn chữ cái chỉ câu trá lời đúng. 

1 .Tai sao dạ dày của các động vật ăn thực vật lại lớn và ruột phải dài ? 

A. Hàm lượng chất dinh dưỡng trong thức ãn tương đối ít. 

B. Lượng thức ãn cần cung cấp phải nhiều nên dạ dày lớn đê đủ chỗ chứa, 

c. Ruôt dài đảm bào cho quá trình tiêu hóa và hấp thụ được tốt hơn. 

D. Cả A, B và c đúng. 

2. Đặc điểm của hệ tuần hoàn đơn ? 

A. Máu chảy trong mạch kín. 

B. Có một vòng tuần hoàn. 

c. Trao đổi chất giữa tế bào và máu thống qua mạng mao mạch. 

D. Cả A, B và c đúng. 

Câu 4. (1,5 điểm). Tim nội dung phù hợp điền vào ô trống hoàn chỉnh bảng 

: Sự tiêu hóa thức ăn ở cúc hộ phận trong ống tiêu hóa của người. 

TT Bộ phận Tiêu hóa cơ học Tiêu hóa hóa học 

1 Miệng 

2 Thực quản 

3 Dạ dày 

4 Gan 

5 Tụy 

6 Ruột non 

7 Ruột già 

Câu 5. (1,5 điểm) 

1. Cấu tạo và đặc điểm của hệ tuần hoàn hở ? 

A. Tim đơn giản. 

B. Có hộ thống động mạch, tĩnh mạch. 

c. Giữa động mạch và tĩnh mạch không có mạch nối, máu tiếp xúc 

trực tiếp với các tế bào. 

D. Máu chảy với áp lực nhanh. 
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2. Câu tạo và đặc diểm của hệ tuần hoàn kín ? 

A. Tim 

B. Hệ mạch (động mạch, tĩnh mạch, mao mạch). 

c. Động mạch nối với tĩnh mạch bằng các mao mạch len lỏi giữa các 

mô cơ quan. 

D. Máu chảy với áp lực chậm. 

Câu 6. (1,0 điểm) 

1. Tại sao trời mát chóng đói ? 

A. Trời mát làm cơ thể mất nhiột, cơ chế chống lạnh tăng cường. 

B. Tăng cường ôxi hóa các chất, nhất là glucôzơ gây cảm giác đói. 

c. Trời mát bộ máy tiêu hóa hoạt động mạnh nên tiêu hóa nhanh gây 

cảm giác đói. 

D. Cả A, B và c đúng. 

2. Các hình thức hô hấp chủ yếu ? 

1. Hô hấp qua bể mật cơ thể. 

2. Hô hấp bằng mang. 

3. Hô hấp bằng hệ thống ống khí. 

4. Hô hấp bằng phổi. 

5. Hồ hấp bằng mũi và miộng. 

A. 1,2, 3,4; B. 1,3,4, 5; 

c. 2 3, 4,5; D. 1,2,3, 5. 

Câu 7. (1,0 điểm) 

Tim nội dung phù hợp điền vào chỗ trống hoàn chỉnh các câu sau : 

Ở động vật đơn bào, thức ăn được tiêu hóa trong không bào tiêu hóa. 

Ở các nhóm động vật khác, thức ăn được tiêu hóa ờ., trong túi 

tiêu hóa hoặc trong ống tiêu hóa. 

Đáp án 

Câu 1. (3,0 điểm) 

Hộ tuần hoàn đơn là hệ tuần hoàn kín có một vòng tuần hoàn. 

Hệ tuần hoàn kép là hệ tuần hoàn kín có hai vòng tuần hoàn. Vòng 

tuần hoàn lớn đi khắp cơ thể và vòng tuần hoàn nhỏ qua phổi. 

Ở hệ tuần hoàn đơn máu chảy trong động mạch lưng đi đến các cơ 
quan dưới áp lực trung bình (cá). 
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Ở hệ tuần hoàn kép (lưỡng thế. hò sát. chim, thú) sau khi trao dổi khí 

b mao mạch phổi, máu quay trớ về tim và dược tim bơm dến các cơ quan 

với áp lực cao, máu cháy nhanh, đi xa, tạo thuận lợi cho quá trình trao đổi 

:hất ờ mao mạch. 

Câu 2. (1,0 diêm) 

l.D;2. D. 

Câu 3. (1,0 điểm) 

1. D; 2. D. 

Câu 4. (1,5 diểm) 

TT Bộ phận Tiêu hóa cơ học Tiêu hóa hóa học 

1 Miệng Làm nhó, làm mềm, làm 

nhuyển thức ăn và thấm 

đảm nước bọt 

Biến đối một phần tinh bột chín 

trong thức ãn thành đường 

mantổzơ 

2 Thực quản Không dáng kê’ Không đáng kể 

3 Dạ dày Hòa loãng thức ăn, đảo 

trộn thức ăn thấm đều 

dịch vị 

Prôtêin d phân cắt thành chuỗi 

ngăn hơn (3 - 10) axit amin nhờ 
enzim pepsin 

4 Gan Không đáng kẽ Thấm dịch mật vào thức ăn loại 

bỏ chất độc, nồng đô chất dinh 

dưỡng được điểu hòa ổn định 

5 Tụy Không đáng kế Thức ăn được thấm dịch tụy 

enzim xúc tác phân cắt thức ăn 

thành chất dinh dưỡng 

6 Ruột non Trộn đểu với dịch mật, 

dịch tụy. dịch ruột, iipit 

được nhũ tươi.p hóa 

rỏiisaccarit đisaccarit —> 

■ mônổsaccarit 

prôtêin peptit -» axit amin 

lipit -» giọt lipit -> axit béo + 

glixêrin 

7 Ruột già K!iôii£ dár.s ta' Nước được hấp thụ lại 

Câu 5. (1,5 điểm) 

1. C; 2. c. 
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Câu 6. (1,0 điểm) 

1. D; 2. A. 

Câu 7. (1,0 điểm) 

Bên ngoài tế bào. 

ĐỂ 4 

Câu 1. (3,0 điểm) 

Phân biệt tập tính bẩm sinh với tập tính học được. 

Câu 2. (1,0 điểm) 

Khoanh tròn chữ cái chỉ câu trả lời đúng. 

1. Hiện tượng ứng động ở cây trinh nữ khi lú cụp xuống do va chạn 

thuộc loại ứng động nào ? 

A. Quang ứng động. B. ứng động sức trương nhanh, 

c. ứng động tiếp xúc. D. Hóa ứng động. 

2. Mang là cơ quan hô hấp thích nghi với môi trường nước cùa nhón 

động vật nào ? 

A. Cá chép, cá voi, cá sấu. 

B. Cá, nhuyễn thể và các loài chân khớp sống ở trong nước, 

c. Giun tròn, giun dẹp. 

D. Cóc tía, nhái bàu. 

Câu 3. (1,5 điểm) 

Khoanh tròn chữ cái chỉ câu trả lời đúng. 

1. Điện thế hoạt động (xung thần kinh) là gì ? 

A. Là sự chênh lệch về điện thế giữa hai bên màng tế bào khi tế bàc 

nghỉ ngơi, phía ngoài màng tế bào tích điện dương so với phíí 

trong màng tích điện âm. 

B. Là điện thế xuất hiện khi tế bào thần kinh bị kích thích hưng phấn, 

c. Do có sự phân bô không đồng đều các ion ở hai bên màng và dc 

tính thấm chọn lọc của màng tế bào đối với ion K+. 

D. Do sự phân bố, di chuyển của ion dương qua màng tế bào. 
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2. Điện thê hoạt động lan truyén trẽn sợi thần kinh có hao mỉêỉin có 

đặc điển, gì ? 

A. Lin truyền từ vùng này sang vùng khác kè bên. 

B. Lin truyền theo cách nhảy cóc. 

c. Lin truyền do mất phân cực, đảo cực và tái phân cực liên tiếp vùng 

niy sang vùng khác trên sợi thần kinh. 

D. Lan truyền với tốc độ chậm. 

Câu 4. (1,5 điểm) 

Sắp 'tếp các ví dụ vể ứng động tương ứng với từng loại ứng động. 

TT Loại ứng động Các ví dụ Két quả 

1 ủg động sức A. Vận dộng bắt mồi 1. 

tríơng nhanh B. Vận động ở cây trinh nữ 

2 úíg đông sức c. Vân động của khí khổng 2. 

tríơng chậm D. ứng động nờ hoa 

3 íhg đông tiếp xúc E. Vận dộng phản ứng với kích 3. 

4 H5a ứng động thích hóa học 4. 

5 Quang ứng đông G. ứng động bắt mồi 5. 

6 úig đông không 6. 

snh trường 

Cáu 5.(1,0 điểm) 

Kh>anh tròn chữ cái chỉ cảu trả lời đúng. 

1.7hẻ'nào lù tiêu hóa nội hào ? 

A. Quá trình tiêu hóa nhòenzim. 

B. )uá trình tiôu hóa bên trong tế bào. 

C. Quá trình tiôu hóa thức ãn được hấp thu vào bên trong tế bào. 

D. Quá trình thức ăn được đi theo một chiểu trong ống tiêu hóa. 

2. Manh trùng của động vật ủn thực vật có vai trò gì ? 

A. Để cho vi sinh vât phân giải sống cộng sinh. 

B. Giúp cho thức ăn dược tiêu hóa trước khi hấp thụ ở ruột non. 
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c. Tiêu hóa cơ học thức ăn. 

D. Chứa nhiểu vi sinh vật sống cộng sinh tiếp tục tiêu hóa phẩn thức 

ăn chưa được tiêu hóa chuyển từ ruột non xuống. 

Câu 6. (1,0 điểm) 

Khoanh tròn chữ cái chỉ câu trả lời đúng. 

1. Trong hệ tuần hoàn kín máu chảy như thế nào ? 

A. Từ tim —> tĩnh mạch -» mao mạch —> động mạch —> tim. 

B. Từ tim —► động mạch —> mao mạch —> tĩnh mạch —> tim. 

c. Từ tim -> mao mạch -* tĩnh mạch —► động mạch —► tim. 

D. Từ tim —> động mạch -> tĩnh mạch -> mao mạch -> tim. 

2. Các kiểu hướng động ở thực vật ? 

A. Hướng sáng, hướng đất. B. Hướng gió, hướng nhiệt, 

c. Hướng hóa, hướng tiếp xúc. D. Cả A và c đúng. 

Câu 7. (1,0 điểm) 

Tìm từ phù hợp điền vào chỗ trống hoàn chỉnh các câu sau : 

Ngoài hệ dẫn truyền tự động cùa tim nằm ngay trên tim, tim :òn 

chịu sự diều khiển của. và đối giao cảm qua các dây thần kinh 

tương ứng. 

Dây giao cảm có tác dụng làm tăng nhịp và sức co tim. Ngược lại, 

dây đối giao cảm làm giảm nhịp và sức co tim (tim dập chậm và yếu). 

Đáp án 

Câu 1. (3,0 điểm) 

Sự khác nhau giữa tập tính bẩm sinh và tập tính học dược : 

Tập tính bẩm sinh Tập tính học được 

- Là những hoạt đông cơ bản của 

động vật sinh ra đã có. 

- Được di truyền từ bô' mẹ, mang tính 

chất đạc trưng cho loài. 

- Cơ sở thần kinh là các phản xạ 
không điểu kiện 

- Là tập tính được hình thành trong 

quá trình sống, thông qua học tập, rít 

kinh nghiệm mà có. 

- Mang tính cá thể, không di truyển 

- Cơ sở thẩn kinh là các phản xạ 
khổng diéu kiện và có điều kiện. 
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Câu 2. (1.0 điểm) 

1. B ; 2. B. 

Cảu 3. (1,5 điểm) 

1. B ; 2. B. 

Câu 4. (1,5 điếm) 

1. B ; 2. c ; 3. G ; 4. E ; 5. D ; 6. A. 

Câu 5. (1,0 điếm) 

I B;2.D. 

Câu 6. (1,0 điểm) 

1. B; 2. D. 

Câu (1,0 điểm) 

Tr ing ương giao cảm. 

B - Đế thi và kiểm tra học kì II 

I- ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT 

ĐỂ 1 

Câu 1. (5,0 điểm) 

Cơ thể động vật trao đổi chất với môi trường sống như thế nào ? 

Câu 2. (2,5 điểm) 

Khoanh tròn chữ cái chỉ câu trả lời đúng. 

1 Điểm giống nhau giữa hướng dộng và ứìig dộng sinh trưởng ở thực vật ? 

A. Đểu do tốc độ sinh trưởng khỏng đểu tại 2 phía đối diện của cơ 
quan gây nên. 

B Đểu do sự biến đổi của tác nhân kích thích từ mọi phía, 

c Đều do sự biến dổi cùa tác nhân kích thích từ một phía. 

D. Đểu xuất hiện ở cơ quan có cấu tạo kiểu "lưng - bụng". 

2 Rễ cây sinh trưởng về phía cố phân hỏn là hướng dộng gì ? 

A. ứng động sức trương nhanh. 

B ứng động sức trương chậm. 
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c. ứng động tiếp xúc. 

D. Hóa ứng động. 

Câu 3. (2,5 điểm) 

Sắp xếp các đặc điểm của các loại tập tính tương ứng với từng tập tính. 

TT Tập tính ' Đạc điểm Kết quả 

1 Tập tính A. Được di truyền từ bồ' mẹ, đặc trưng 1. 

2 Tập tính bẩm sinh cho loài. 2. 

3 Tạp tính học được B. Là tập hợp các phàn xạ không điểu 

kiên đươe phoi hơp theo môt trình tư 
3. 

4 Đản năng nhát định dể hoàn thành một công việc 

xác định. 

c. Là tất cả các hoạt động cùa động vật 

giúp chúng thích nghi với diều kiện sống. 

D. Được hình thành nhờ học tập và rút 

kinh nghiệm 

4. 

Đáp án 

Câu 1. (5,0 điểm) 

* Động vật tiếp nhận chất dinh dưỡng (có trong thức ăn), ôxi và thải 

các chất sinh ra từ quá trình chuyển hóa (nước tiểu, mồ hôi, C02), nhiệt. 

* Hệ tiêu hóa tiếp nhận chất dinh dưỡng từ bên ngoài cơ thể và đưa 

vào hệ thống tuần hoàn. Hệ hô hấp tiếp nhận ôxi chuyển vào hệ tuần 

hoàn. Hê tuần hoàn vận chuyển chất dinh dưỡng và ôxi đến cung cấp cho 

tất cả các tế bào của cơ thể. Các chất dinh dưỡng và ôxi tham gia vào 

chuyển hóa nội bào tạo ra các chất bài tiết và C02. Hê tuần hoàn vận 

chuyển chất bài tiết đến thận để bài tiết ra ngoài và vận chuyển C02 đến 

phổi để thải ra ngoài. 

Câu 2. (2,5 điểm) 

1. A ; 2. B. 

Câu 3. (2,5 điểm) 

1. c ; 2. A ; 3. D ; 4. B. 
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f)Ể 2 

Câu 1. (5,0 điểm) 

So sánh cảm ứng ờ thực vật với cảm ứng ờ động vật. 

Câu 2. (2,5 điểm) 

Khoanh tròn chữ cái chí câu trả lời đúng. 

1. Quá trình tiêu hóu ỏ động vật íliẻn ru ( hủ yêu ở hộ phận nào ? 

A. Khoang miệng. B. Dạ dày. 

c. Ruột non. D. Ruột già. 
2. Cúc chất dinh dưỡng sau khi dược hiên dổi sè được hấp thụ vào 

máu theo cơ chê nào ? 

A. Chủ động. B. Thụ động, 

c. Biến dạng màng tế bào. D. Cả A và B đúng. 

Câu 3. (2,5 điểm) 

Khoanh tròn chữ cái chỉ câu trả lời đúng. 

1. Các hộ phận thum gia vào cơ chế duy trì huyết áp là hộ phận nào? 

A. Thụ quan áp lực. 

B. Trung khu điều hòa tim mạch, 

c. Tim và mạch máu. 

D. Cả A, B và c đúng. 

2. Khi trời lạnh, dộng vật dẳng nhiệt diêu hòa thân nhiệt hằng cách nào ? 

A. Tăng quá trình chuyển hóa ở tế bào, co mạch máu ở da, xù lông và 

giảm tiết mồ hỏi. 

B. Giảm chuyên hóa ờ tê bào, dãn mạch máu ờ da, tăng tiết mổ hôi, 

thờ nhanh. 

c. Ãn nhiều, ít vân dộng (ngủ nhiều). 

D. Cả A và B đúng. 

Đáp án 

Câu 1. (5,0 điểm) 

* Giông nhau : khả năng cùa cơ thê tiếp nhận kích thích từ các tác 

nhân của môi trường và phàn ứng lại các kích thích đó. 
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* Khác nhau : 

- Ở thực vật là hướng động và ứng động. 

Thực vật chưa có cấu trúc đặc hiệu đảm trách viộc tiếp nhận và truyền 

kích thích cũng như phản ứng trả lời như ờ động vật. Phản ứng trả lời đối 
với kích thích của các tác nhân môi trường ờ thực vật dựa trên 2 cơ chế : 

+ Sự sai lệch vể tốc đô sinh trường của các tế bào được kích thích và 

không được kích thích tại miển sinh trưởng của 2 phía đòi diện nhau của 

cơ quan (ví dụ, hướng động và ứng động sinh trưởng). 

+ Sự biến đổi vể hàm lượng nước và lan truyển kích thích trong các tế 
bào và mô chuyên hóa của cơ quan (ví dụ, ứng động sức trương nước ở 
cây trinh nữ và ứng đông bắt côn trùng ờ cây gọng vó). 

- ở động vật có tổ chức thần kinh, cảm ứng liên quan đến tổ chức 

đặc hiộu gồm cơ quan thụ cảm, hệ thần kinh (chức nãng phân tích, tổng 

hợp thông tin để quyết định hình thức, mức dô phản ứng) và bộ phận thực 

hiện phản ứng trả lời. 

Câu 2. (2,5 điểm) 

1. c ; 2. D. 

Câu 3. (2,5 điểm) 

1. D; 2. D. 

ĐỀ 3 

Câu 1. (5,0 điểm) 

Phân biệt tập tính bẩm sinh với tập tính học được. 

Câu 2. (2,5 điểm) 

Khoanh tròn chữ cái chỉ câu trả lời đúng. 

1. Cấu tạo của phế nang ? 

A. Thành mỏng, có mạng lưới mạch máu bao bọc xung quanh. 

B. Thành tương đối móng, có mạng lưới mao mạch xung quanh, 

c. Thành mòng, có hệ thông mạch máu giàu ôxi. 

D. Thành mỏng, có hệ thống mạch máu giàu cacbònic. 

2. Đặc điềm nổi bật cùa hệ tuần hoàn hà ? 

A. Máu chảy dưới áp lực cao và tóc dô nhanh. 

B. Áp lực mau được duy trì nhờ thành mạch đàn hồi. 
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c. Máu cháy dưới áp lực thấp và tốc độ chậm. 

D. Máu nhanh chóng quay trớ vể tim dế bơm di tiếp. 

Câu 3. (2.5 điểm) 

Sắp xếp các nhóm đòng vật có đặc điếm của hệ tuần hoàn tương ứng 

với từng hệ. 

TT Hệ tuắn hoàn 
Nhóm dóng vật và đực điếm cùa hệ 

tuần hoàn 
Kết quá 

1 Chưa có hệ tuần hoàn A. Có một đoạn máu đi ra khỏi mạch 1. 

2 Hê tuần hoàn hở máu trộn lẫn với nựớc mô và lưu 2. 

3 Hệ tuần hoàn kín 
thống với tốc độ chậm 

B Các chất được trao đổi qua bể măt 

cơ thé 

c. Máu lưu thỏng trong mạch kín với 

tốc độ cao, điểu hòa và phân phôi 

máu nhanh. 

D. Động vật có xương sống. 

E. Côn trùng 

G. Động vật đa bào cơ thể nhỏ dẹt. 

3. 

Đáp án 

Câu ỉ. (5.0 điểm) 

Phân biệt tập tính bẩm sinh với tập tính học được : 

* Tâp tính bẩm sinh là những hoạt động cơ bản cùa động vật, sinh ra 

đã có. di truyén từ bô' mẹ, đặc trưng cho loài. 

Cơ sở thần kinh của tập tính bẩm sinh là các phản xạ không điều kiện. 

* Tập tính học được là loại tập tính được hình thành trong quá trình 

sốn;g, thông qua học tâp và rút kinh nghiêm. 

Cơ sở thần kinh của tập tính học được là các phản xạ có điểu kiện. 

Câu 2. (2.5 điểm) 

1 A;2. c. 

Câu 3. (2.5 điểm) 

1 B, G ; 2. A, E ; 3. c, D. 
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ĐỂ 4 

Câu 1. (5,0 điểm) 

So sánh cách lan truyển của xung thần kinh trên sợi có bao miêlin và 

sợi không có bao miêlin. 

Câu 2. (2,5 điểm) 

Sắp xếp các ví dụ về các hình thức cảm ứng tương ứng ở thực vật. 

TT 
Các hình thức cảm 

ứng ở thực vật 
Các ví dụ Kết quả 

1 Hướng sáng A. Lá cây trinh nữ cụp lại khi 1 vật 1. 
2 Hưóng hóa chạm vào,w - 2. 

3 Hướng tiếp xúc B. Cây họ đậu cụp lá vào lúc hoàng 

hôn 

c. Thân, cành cây uô'n cong vể phía 

3. 

4 Quang ứng động 4.. 

5 ứng động sức trương ánh sáng. 

D. Tua cuốn ở bầu bí 

E. Rễ cây hướng tới nguồn nước. 

G. Sự đóng và mò của hoa cây tulip. 

5. 

Câu 3. (2,5 điểm) 

Khoanh tròn chữ cái chỉ câu trả lời đúng. 

1. Thế nào là hướng động ở thực vật ? 

a) Là sự vận động sinh trường của cây theo một hướng xác định. 

b) Là sự vân động sinh trường của cây về phía tác nhân kích thích íCỦa 

môi trường. 

c) Là sự vận động chỉ theo chiếu thuận (hướng động dương). 

d) Là sự vân động chỉ theo chiều nghịch (hướng động âm). 

2. Cúc loại vận động hướng động ? 

A. Vận động hướng đất. 

B. Vận động hướng sáng. 

C. Vận đông hướng nước, hướng hóa. 

D. Cả A, B và c đúng. 
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Đáp án 

Câu 1. (5,0 điểm) 

Điểm giống và khác nhau trong truyền xung thần kinh trên sợi trục có 

bio miêlin với sợi trục không có bao miêlin. 

Dày thần kinh Có bao miélin Khóng có bao miélin 

Giông nhau Xung thần kinh lan truyén là do mất phân cực, đảo cực và 

tái phân cực liên tiếp hết vùng này sang vùng khác. 

Khác nhau - Xung thần kinh lan truyển 

theo cách nhảy cóc, từ eo 

Ranvie này sang eo Ranvie 

khác. 

- Tốc độ lan truyền trên sợi 

thần kinh nhanh hơn. 

- Xung thần kinh lan truyển 

liên tục từ vùng này sang 

vùng khác kể bên. 

- Tốc độ lan truyền trên sợi 

thần kinh chậm. 

Câu 2. (2,5 điểm) 

1. c ; 2. E ; 3. D ; 4. B ; 5. A. 

Câu 3. (2,5 điểm) 

1 B; 2. D. 

II - ĐỀ KIỂM TRA GIỪA HỌC KÌ II (45 PHỨT) 

ĐỂ 1 

Câu l. (3,0 điểm) 

Thế nào là sinh trưởng sơ cấp, sinh trưởng thứ cấp ? 

Câu 2. (1,0 điểm) 

Khoanh tròn chữ cái chỉ câu trả lời đúng. 

1. Êtilen có vai trò quan trọng trong quá trình nào ? 

A. Quá trình ra hoa. B. Quá trình hình thành quả. 

G Quá trình già hóa. D. Quá trình quả chín. 

2. Khi nào cần xử lí auxin trong tạo quà không hạt ? 

A. Hoa chuẩn bị nở. B. Hoa nở. 

C. Thụ tinh xong. D. Quả mới hình thành. 
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Cảu 3. (1,5 điểm) 

Sắp xếp vai trò của các yếu tô' (tương ứng) tham gia vào truyển xung 

thần kinh. 

Cáu 4. (1,0 điểm) 

Khoanh tròn chữ cái chỉ câu trá lời đúng. 

1. Cơ quan nào của cây tiếp nhận nhiệt độ xuân hóa ? 

A. Rễ và gốc. B. Thân và cành, 

c. Lá. D. Chồi. 

2. Thế nào là quả đơn tính ? 

A. Khỏng có thụ tinh kép. B. Không có nội nhũ. 

c. Noãn không được thụ tinh. D. Không có hạt. 

Câu 5. (1,0 điểm) 

Khoanh tròn chữ cái chỉ câu trả lời đúng. 

1. Chất nào không phải lủ chất kích thích sinh trưởng ? 

A. 2,4D. B. ABA. 

C. GA. D. BA. 
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2. Các hoocniôn chú yêu linh hưởng lẽn sự sinh trưởng phát triển cùa 

'ộng vật I ó s ương sống ? 

A. Hoocmôn sinh trưởng. B. Hoocmỏn sinh dục. 

c. Tirôxin và ecđixơn. D. Cả A. B và c. 

"âu 6. (1,5 diêm) 

1. Hoocmôn thúc quà xanh chóng chín vù cam ứng ra hoa ở cây họ 

)ứa lù gì ? 

A. Gibêrelin. B. Xitôkinin. 

c. Êtilen. D. Testôsterôn. 

2. Hoocmôn kích thích sự sinh trướng của chổi bên là gì ? 

A. Xitỏkinin. B. Prôgesterôn. 

c. Gibêrelin. D. Êtilcn. 

"âu 7. (1,0 diêm) 

Tìm từ phù hợp điển vào chỗ trông hoàn chỉnh các câu sau : 

Sinh trường của thực vật phụ thuộc vào đàc điểm di truyền của giống, 

ùa loài cây, hoocmôn và các.như nhiệt dô, nước, ánh sáng, ôxi 

'à muối khoáng. 

Đáp án 

"âu 1. (3,0 điểm) 

Sinh trường sơ cấp là sinh trường theo chiểu dài của thân và rễ cây do 

toạt động của mò phàn sinh đỉnh. 

Mô phân sinh đỉnh là mô phân sinh sơ cấp, định cư tại chổi đỉnh và 

hổi nách của thân (cành) và tại đỉnh rễ. Mò phân sinh đỉnh làm cho thân 

'à rễ cây dài ra. 

Sinh trường thứ cấp làm tàng bể dày (đường kính) cùa cày do hoạt đông 

>hân bào nguyên nhiễm của mô phân sinh bên (tẩng phát sinh) gây nên. 

Sinh trường thứ cấp là của cây thân gỗ do tẩng phát sinh mạch dẫn 

mô phân sinh bẽn) hoạt dộng tạo ra. 

"âu 2. (1,0 điểm). 

l.C; 2. B. 
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Câu 3. (1,5 điểm) 

1. B ; 2. A ; 3. C; 4. D ; 5. E. 

Cảu 4. (1,0 điểm) 

1. D; 2. c. 
Câu 5. (1,0 điểm) 

1. B; 2. D. 

Câu 6. (1,5 điểm) 

1. c ; 2. A. 

Câu 7. (1,0 điểm) 

Yếu tố ngoại cảnh. 

ĐỂ 2 

Câu 1. (3,0 điểm) 

Những nét hoa văn trên đồ gỗ có xuất xú tư đàu ? 

Câu 2. (1,0 điểm) 

Khoanh tròn chữ cái chỉ câu trả lời đúng 

1. Quá trình sinh trưởng vù phút triển của động vật được hắt đầu từ 

khi nào ? 

A. Hình thành trứng (giao tử cái) đến giai đoạn trường thành. 

B. Hợp tử phân bào đến giai đoạn trường thành, 

c. Con non đến giai đoạn trưởng thành. 

D. Con non đến giai đoạn già. 

2. Sự sinh trưởng vù phát triển à người có đặc điểm cơ hàn rào ’ 

A. Qua biến thái hoàn toàn. 

B. Qua biến thái không hoàn toàn, 

c. Không qua biến thái. 

D. Có biến thái ờ giai đoạn phôi, không biến thái ở giai đoạn trưỏng tiàrnl. 

Câu 3. (1,5 điểm) 

Khoanh tròn chữ cái chỉ câu trả lời đúng. 
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1. Tin nào là sinh trưởng ở thực vật ? 

A. Quá trình tăng vể sô lượng, kích thước của cơ thê làm cây lớn lên. 

B. Quá trình tăng về kích thước, thể tích cùa cơ thể làm cây lớn lên. 

c. Quá trình thay đổi vế khối lương, kích thước và thể tích của cơ thể. 

D. Quá trình tăng lên vể số lượng, kích thước và thê tích của tế bào 

làm cho cây lớn lên. 

2. Điểm khác nhau cơ bản giữa sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính 

là gi ? 

A. Sinh sản vô tính không có quá trình giảm phân. 

B. Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản đơn giản nhất. 

c. Là hình thức sinh sản không có sự kết hợp của hai giao tử đực và cái. 

D. Sinh sản vô tính chỉ có quá trình nguyên phân. 

Cáu 4. (1,5 điểm) 

Sắp xêp vai trò các phitỏhoocmôn tương ứng với từng loại hoocmôn. 

TT Huucmõn Vai trò Kết quả 

Auxin A. Kích thích sự phân chia tế bào, làm chậm quá 1. 

GA trình già của tế bào 2. 

Xitôkinin B. Tăng sô' lần nguyên phủn, tăng sinh trưởng kéo 

dài của tế bào. 

c. Kích thích ra rễ cành giâm, cành chiết, tạo quả 
không hạt, tăng ti lệ thụ quả... 

D. Kích thích quá trình phân bào nguyên nhiễm 

và sinh trưởng kéo dài của tế bào. 

E. Kích thích sự phân hóa cơ quan thực vật đặc 

biệt phân hóa chồi. 

G. Tham gia vào nhiêu quá trình hoạt dộng sống 

của cây : kích thích nảy mầm của hạt, thể hiện ưu 

thê đinh. 

H. Kích thích nảy mầm cùa hạt, cù chồi, kích 

thích sinh trưởng chiểu cao của cây. 

3. 
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Cáu 5. (1,0 điểm) 

Khoanh tròn chữ cái chỉ câu trả lời đúng. 

1. Vòng đời phát triển cùa sân bướm theo trình tự nào ? 

A. Trứng —> bướm trướng thành -> sâu bướm -* nhộng. 

B. Trứng -> sâu bướm -> nhông -> bướm trưởng thành, 

c. Trứng —> nhộng —> bướm trưởng thành -> sâu bướm. 

D. Bướm trường thành -> trứng.-* nhộng -> sâu bướm. 

2. Đặc điểm nào sau đây không thuộc kiểu sinh trưởng, phát triển 

không qua biến tliái ? 

A. Không trải qua giai đoạn lột xác. 

B. Con non có hình thái giống con trưởng thành, 

c. Qua các giai đoạn trung gian. 

D. Cấu tạo và sinh lí của con non gần giống con trưởng thành. 

Câu 6. (1,0 điểm) 

1. Sự phân hóa tế bào diễn ra mạnh nhất à giai đoạn nào ? 

A. Sơ sinh. B. Trường thành. 

c. Hợp từ. D. Phát triển phôi thai. 

2. Cần phun thuốc trử sâu vào giai đoạn lìùo thì đem lại hiệu quà cao 

nhất ? 

A. Giai đoạn nhộng. B. Giai đoạn sâu non. 

c. Giai đoạn bướm. D. Giai đoạn trứng. 

Câu 7. (1,0 điểm) 

Tìm từ phù hợp điển vào chỗ trống hoàn chỉnh các câu sau : 

Auxin tự nhiên và các auxin nhân tạo như ANA, AIB, ... được sử 

dụng để.ờ cành giâm, cành chiết, tâng tỉ lệ thụ quả (cà chua...), 

tạo quả không hạt, nuôi cấy mô và tế bào thực vật, diệt cỏ. 

Đáp án 

Câu 1. (3,0 điểm) 

Xuất xứ của nét hoa văn trên đổ gỗ là các vòng gỗ hàng nãm. Các 

vòng gỗ của thân tạo nên gỗ lỗi (ròng) màu sẫm ờ trung tâm của thân. Gỗ 
lõi gồm các lớp tế bào mạch gỗ thứ cấp già. Vòng gỗ kế theo phía bên 
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ngoài là gỗ rác màu sáng gỗ dác gồm các lớp mạch gỗ thứ cấp trẻ. Các 

vòng gỗ màu sáng gốm các mạch ống rộng hơn, vách ông mỏng hơn. Các 

vòng gỗ màu sầm tối có vách dày hơn. Các vòng màu sáng và màu sẫm 

xen kẽ nhau tạo nên các hoa văn trên gỗ rất đẹp. 

Câu 2. (1,0 điểm) 

l. B;2.c. 

Câu 3. (1,5 điểm) 

l.D; 2. c. 

Câu 4. (1,5 điểm) 

l.c, D, G ; 2. B, H ; 3. A, c. 

Câu 5. (1,0 điểm) 

1. B ; 2. c. 

Câu 6. (1,0 điểm) 

l.D; 2. B. 

Càu 7. (1,0 điếm) 

Kích thích ra rể. 

ĐỂ 3 

Càu 1. (3,0 điểm) 

ứng dụng các hoocmôn thực vật trong sản xuất nông nghiệp ? Điểu 

cẩn tránh trong ứng dụng hoocmôn thực vật ? 

Càu 2. (1,0 điểm) 

Khoanh tròn chữ cái chỉ câu trả lời đúng 

1. Hoocmôn thực vật lù gì ? 

A Hợp chất hữu cơ do thực vật sinh ra có tác dụng điểu tiết hoạt 

đông các phần của cơ thê thực vật. 

B. Hợp chất hữu cơ do thực vât sinh ra ở các mô khác nhau VÓI hàm 

lượng lớn có tác dụng điều tiết hoạt động ờ cơ thê’ thực vật. 

c Hợp chất hữu cơ do thực vật sinh ra trong những giai đoạn nhất 

định nhằm điều khiển sự sinh trường và phát triển ở cơ thể thực vật. 

D Hợp chất hữu cơ do thực vật sinh ra với hàm lượng nhỏ, nhưng tác 

dụng mạnh điểu tiết các hoạt động của cơ thể thực vật. 
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2. Đặc điểm của hoocmôn thực vật ? 

A. Có hàm lượng ít nhưng gây ra hiệu quả sinh học lớn. 

B. Có tính chuyên hóa thấp hom so với hoocmôn đông vật bậc CIO. 

c. Được tạo ở một nơi nhưng gây phản ứng trong tế bào hcặc mô 

khác của cây. 

D. A, b và c. 

Câu 3. (1,0 điểm) 

1. Các tế hào ngoài cùng cùa vỏ cây thân gỗ được sinh ra từ đat ? 

A. Mô phân sinh lóng. B. Tầng sinh bần. 

c. Tầng sinh mạch. D. Tầng phát sinh. 

2. Hoocmôn nào kích thích sự ra rễ và sự thụ tinh tạo hạt ? 

A. Gibêrelin. B. Auxin. 

c. Xitôkinin. D. Êtilen. 

Câu 4. (1,5 điểm) 

Sắp xếp đặc điểm của các hình thức phát triển tương ứng. 

TT Hình thức phát triển Đậc điểm Kết qiả 

1 Biến thái hoàn toàn A. Con non có các đăc điểm hình thái. 1. 

2 Biến thái không hoàn cấu tạo và sinh lí gẩn giống với con 2. 

3 

toàn 

Không qua biến thái 

trường thành, không trải qua giai đoạn 

lột xác. 

B. Ấu trùng có hình dạng, cấu tạo và 

sinh lí gần giống với con trường thành, 

trải qua nhiẻu lẩn lột xác, ấu trùng biến 

đổi thành con trưởng thành. 

c. Âu trùng có hình dạng và cấu tạo rất 

khác với con trường thành, ấu trùng trải 

qua nhiều lần lột xác và qua giai đoạn 

trung gian biến đổi thành con trưởng 

thành. 

3. 

Câu 5. (1,0 điểm) 

1. Nuôi cấy tế hào và mô thực vật nhằm mục đích ? 
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A. Tăng sinh tế bào. mỏ của một phẩn cơ thê đế tạo cơ quan mới. 

B. Tăng sinh tế bào, mô của một phẩn cơ thê đế tạo các bô phận dự trữ. 

c. Làm cho từng tế bào đơn lé phát trién thành cây nguyên vẹn ra 

hoa, kết quả bình thường. 

D. Làm cho tế bào phát triển thành cá thê mới không qua thụ tinh. 

2. Khi ghép chồi và ghép cành, phôi cát hớt lủ nhưng không cắt hết lá 

cùa gốc ghép đê lùm gì ? 

A. Giảm bớt lực cản cho cây khi gập gió to nhưng vẫn đảm bảo cho 

cáy quang hợp. 

B. Giảm bớt thoát hơi nước và tạo điều kiện cho người làm vườn dễ 

dàng nhận biết gốc cây ghép là cây gì. 

c. Giảm thoát hơi nước nhưng vẫn đàm bảo cây quang hợp. 

D. Cả A và B. 

Câu 6. (1,5 điểm) 

Khoanh tròn chữ cái chỉ câu trả lời đúng. 

1. Thê nào lù sinh sàn vô tính ? 

A. Không có sự hợp nhất các giao tử đực và giao tử cái (không có tái 

tổ hợp vật chất di truyền). Con cái giống nhau và,giống bô' mẹ. 

B. Không phân biột giới tính, 2 cá thể bất kì kết hợp với nhau từng 

dôi có thể cho ra thế hệ mới giông y hột chúng. 

c. Không có sự phân biệt giao tử, các giao tử đực và cái giông hệt 

nhau (đẳng giao). 

D. Không có sự ra hoa tạo quả. 

2. Ở thực vật cỏ các hình thức sinh sản vô tinh nào ? 

A. Nuôi cấy mô, đâm chồi, tái sinh lại một phần cơ thể. 

B. Sinh sản bằng bào từ, sinh sản sinh dưỡng. 

c. Sinh sản bằng bào tử, đâm chồi, tái sinh lại một phần cơ thể. 

D. Cả A, B và c. 

Câu 7. (1,0 điểm) 

Tìm từ phù hợp đién vào chỗ trống hoàn chỉnh các câu sau: 

Các chất điều hòa sinh trưởng nhân tạo do khóng bị enzim phân giải 

»ẽ.nên có thể gây độc hại cho con người. 
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Đáp án 

Câu 1. (3,0 điểm) 

* Úng dụng các hoocinõn thực vật trong sán xuất nông nghiệp : 

- Auxin và các auxin nhân tạo như NAA. IBA kích thích cà chua 

tăng tỉ lệ thụ quả, loại bỏ hạt ở cây dâu tây bằng hoocmôn AIA. 

- Gibêrelin kích thích này mầm chổi củ khoai tây, tạo nho không hạt. 

Êtilen tạo quả dứa trái vụ, thúc quả chóng chín, tãng sinh trưởng bể 
ngang ờ thân cây (cây mầm đâu). 

* Khi sử dụng hoocmôn thực vật, không nên sử dụng các chất điểu 

hòa sinh trường nhân tạo vào các sản phấm trực tiếp làm thức ăn. Các 

hoocmôn này không có các enzim phân giải, nó tích lũy lại trong nông 

phẩm sẽ gây độc hại cho người và gia súc. 

Câu 2. (1,0 điểm) 

1. D; 2. D. 

Câu 3. (1,0 điểm) 

1. B ; 2. B. 

Câu 4.(1,5 điểm) 

1. C ; 2. B ; 3. A. 

Câu 5. (1,0 điểm) 

< 1. C ; 2. c. 

Câu 6. (1,5 điểm) 

1. A ; 2. B. 

Câu 7. (1,0 điểm) 

Tích lại nhiếu trong nông phâm. 

ĐỂ 4 

Câu 1. (3,0 điểm) 

Giải thích tại sao sâu bướm phá hoại mùa màng, cây cối rất ghê gớm 

mà bướm trường thành thường khỏng gây hại cây trổng. 

Cáu 2. (1,0 điểm) 

Khoanh tròn chữ cái chi câtì trấ lời đúng. 
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1 .Tác dụng của hoocmôn ti lô\in ? 

A. Kích thích phát triển xương ư đóng vât non. 

B. Gây lột xác ờ sâu, bướm. 

c. ức chế quá trình biến đổi sâu thành nhộng và bướm. 

D. Gây biến thái từ nòng nọc thành ếch. 

2. Hoocmôn nào kích thích plnin hóa tê bào cíè hình thành cúc dặc 

điểm sinh dục phụ thứ cấp ở nữ ? 

A. Testôsterôn. B. ơstrôgen. 

c. Tirôxin. D. Ecđixơn. 

Câu 2. (1,5 điểm) 

Sá 1 xếp các hoocmôn tương ứng với cơ quan sản sinh ra chúng. 

TT Cơ quan Các hoocmôn Kết quả 

1 Tuyên giáp A. Hoocmôn sinh trưởng 1. 

2 Tuyến yên B. Hoocmôn tirôxin 2. 

3 Buồng Trứng c. Hoocmôn testôsterôn 3. 

4 Tinh hoàn D. Hoocmổn ơstrôgen 4. 

Câu 4. (1,0 điểm) 

Khoanh tròn chữ cái chỉ câu trả lời đúng. 

1 .Tác dụng của ưuxin ? 

A. Kích thích ra rễ. B. Tạo quà không hạt. 

c. Kích thích sự nảy mầm của hạt. D. Cả A và B đúng. 

2. Gihêrelin có túc dụng kích thích ? 

A. Nảy mầm của hạt và chồi. B. Tạo quà không hạt. 

c. Tăng sinh trưởng chiểu cao. D. Cả A, B và c đúng. 

Câu 5. (1,0 điểm) 

Khoanh tròn chữ cái chỉ câu trà lời dứng. 

1. Sự ra hoa ở thực vật cần diếu kiện thiết yên nào ? 

A. Chất điểu hòa sinh trường. 

B. Điểu kiện ngoại cảnh (ánh sáng, nhiệt độ, hàm lượng C02...). 

C. Sự chăm sóc của con người. 

D. Cả A và B dứng. 
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2. Cây ra nhiều hoa đực trong điều kiện nào ? 

A. Ngày dài, ánh sáng đỏ. 

B. Hàm lượng C02 thấp và có nhiều kali. 

c. Nhiệt đô cao. 

D. Cả A, B và c đúng. 

Câu 6. (1,5 điểm) 

1. Sự ra hoa cùa thực vật phụ thuộc vào yếu tố nào ? 

A. Điều kiộn nhiệt độ và phân bón 

B. Điểu kiên nhiệt độ và độ ẩm. 

c. Điều kiện nhiệt đô và ánh sáng. 

D. Điều kiện nhiệt độ và hoocmỏn. 

2. Đặc điểm của sự phút triển ở thực vật ? 

A. Có sự xen kẽ thế hộ đơn bội (n) và lưỡng bội (2n). 

B. Yếu tố điều tiết sự ra hoa ở thực vật: Tuổi xuân hóa chu kì quang. 

c. Sự phát triển và sinh trường ở thực vật có mối quan hệ tương tác 

lẫn nhau. 

D. Cả A, B và c đúng. 

Câu 7. (1,0 điểm) 

Tìm từ phù hợp điền vào chỗ trống hoàn chỉnh các câu sau : 

Một số loài cây đến độ tuổi xác định nào đó thì ra hoa mà không phụ 
thuộc vào nhiệt độ xuân hóa cũng như quang chu kì. Những loài thực vật 

ấy gọi là.như cây hướng dương (Helianthus annuus)... 

Đáp án 

Câu 1. (3,0 điểm) 

Sâu bướm phá hoại cây cối, mùa màng rất ghê gớm vì sự tiêu hóa và 

hấp thụ thức ãn có hiộu quả thấp, trong ruột nó không có enzim tiỀu hóa 

xenlulôzơ. Nên sâu phải ăn nhiểu lá cây mới dáp ứng đủ nhu cầu dinh 

dưỡng cho cơ thể. 

Bướm chỉ ăn mật hoa chứ không ãn lá, nên không phá hoại cây tròng. 

Chúng là loài có ích giúp cho sự thụ phấn của hoa, tăng năng suất cây trổng. 

Càu 2. (1,0 điểm) 

l .D; 2. B. 
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Cáu 3. (1,5 điếm) 

I. B; 2. A ; 3. D; 4. c. 

Cáu 4. (1,0 điểm) 

1. D; 2. D. 

Cáu 5. (1,0 điếm) 

1. D; 2. D 

Cấu 6. (1,5 điểm) 

I C ; 2. D. 

Cáu 7. (1,0 điểm) 

Cây trung tính. 

III - ĐỀ THI HỌC KÌ II (45 PHÚT) 

ĐỂ 1 

Cáu 1. (3,0 điểm) 

Tại sao vào những ngày mùa đỏng cần cho gia súc non ăn nhiều hơn 

để chúng sinh trưởng và phát triển bình thường ? 

Cáu 2. (1,0 điểm) 

Khoanh tròn chữ cái chỉ câu trả lời đúng 

1. Nhóm cây nào gồm toàn cây ngày ngắn ? 

A. Cây cà chua, cây lạc, cây ngô. 

B. Cây cà rốt, rau diếp, lúa mì, sen cạn, củ cải dường, 

c. Thược dược, dậu tương, cúc vú, cúc sao. 

D. Cây cà chua, cây cà rốt, cây lúa mì, đậu tương. 

2. Vai trò của phitôcrôm ? 

A. Tác động đến sự ra hoa, nảy mầm, vận động cảm ứng, đóng mờ 

khí khổng. 

B. Tác động đến sự phân chia tế bào. 

c. Kích thích sự ra hoa của cây ngày dài. 

D. Kích thích sự ra hoa cúa cây ngắn ngày. 
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Câu 3. (1,5 điếm) Sắp xếp đặc điếm cua các hìnji thức sinh sản tương ứng 

với từng hình thức. 

TT Hình thức sinh sản Đạc điếm Kết quá 

1 

2 

Sinh sản vô tính 

Sinh sản hữu tính 

A. Có sự kết hợp giữa hai giao tử đực, cái. 

B. Con cái giống hoàn toàn với bô' mẹ 

c. Tăng khả năng thích nghi. 

D. Không có sự kết hợp giữa hai giao tử 
đực, cái. 

E. Tăng sự đa dạng di truyền. 

1. 

2. 

Câu 4. (1,5 điểm) 

Khoanh tròn chữ cái chỉ câu trả lời đúng. 

1. Thế nào thụ tinh kép ? 

A. Hiện tượng cùng lúc xảy ra sự hợp nhất của hai nhân tinh trùng, 

một với tế bào trứng (n), một với nhân lưỡng bội (2n). 

B. Hiện tượng xảy ra hai lần thụ tinh liên tiếp của hai nhân tinh trùng, 

một với tế bào trứng (n) và một với nhân lưỡng bội (2n). 

c. Hiện tượng hai nhân của tinh trùng cùng lúc hợp nhất với nhân của 

tế bào trứng (n). 

D. Hiện tượng hai nhân của tinh trùng lần lượt kết hợp với một nhân 

của tế bào trứng (n). 

2. Thụ phấn là gì ? 

A. Là hiện tượng hạt phấn tiếp xúc với đầu nhụy. 

B. Là hiộn tượng nhờ gió mà hạt phấn bay từ cây này sang cây khác. 

c. Là hiộn tượng côn trùng ăn mặt hoa, mang phấn từ cây này sang cây khác. 

D. Cả B và c đúng. 

Câu 5. (1,0 điếm) 

Khoanh tròn chữ cái chỉ câu trả lời đúng. 

1. Giai (loạn sâu và nhộng có ỷ nghĩa gì dối với sự tồn tại của loài ? 

A. Giai đoạn nhộng giúp động vật vượt qua dược giai đoạn khắc 

nghiệt (giá lạnh và hiếm thức ãn). 

B. Giai đoạn sâu (ăn lá) không cạnh tranh với bướm (hút mật hoa). 

C. Đó là các giai đoạn động vật tích lũy nhiều vé lượng chuÀn bị có 

biến đổi vể chất (hình thành bướm). 

D. Cả A và B đúng. 
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2. Độ ẩm thích hợj) cho gia MII \ ùng nhiỌt (lới sinh trưởng và phát 
triển hình thường lủ hao nhiên 

A. 60 - 90%. B. 70 80%.. 

c. 80 - 90%. D. 60 70%. 
Câu 6. (1,0 điếm) 

Khoanh tròn chữ cái chi củi! trá lời đúng. 

1. Tại sao cho trẻ nhó tắm Iiắng vào sáng sớm hoặc chiên tôi khi ánh 

sárig yếu sẽ có lợi cho sinh trướng và phát triển ? 

A. Vì đẩy nhanh quá trình hình thành xương. 

B. Vì giúp cho quá trình chuyển hóa tiền vitamin A thành vitamin A. 

c. Giúp trao đổi chất mạnh. 

D. Cơ thè hấp thụ nhiệt đé sưởi ám. 

2. Thế nào là động vật hằng nhiệt ? 

A. Nhiệt độ cơ thể luôn có rất cao. 

B. Nhiệt độ cơ thê luôn luôn biến đổi theo nhiệt độ môi trường, 

c. Nhiệt đô cơ thê’ luôn luôn ổn định so với nhiệt độ môi trường. 

D. Nhiệt độ cơ thế có lúc biến đối theo mỏi trường, có lúc không. 

Câu 7. (1,0 điểm) 

Tìm từ phù hợp điến vào chỗ trống hoàn chỉnh các câu sau : 

Hình thức sinh sản này có ờ thực vật bào tử (là những cơ thể luôn 

biểu hiộn rõ sự xen kẽ của hai thế hệ như rêu, dương xỉ). Trong hình thức 

.cơ thể mới dược phát triển từ bào tử, bào tử lại được hình thành 

trong túi bào tử từ thê bào tứ. 

Đáp ân 

Câu 1. (3,0 điểm) 

Vào mùa đông nhiệt độ môi trường sống hạ thấp, gia súc non mất 

nhiều nhiệt vào môi trường xung quanh, cơ thê động vật cần tăng cường 

quá trình sinh nhiệt, tăng cường phân hủy các chất hữu cơ tạo nhiéu nhiệt 

giúp động vật chống lạnh. Vì vậy, cần cho gia súc non tăng khẩu phần ăn 

dể bù lại lượng nhiệt dùng cho chống lạnh, dể chúng sinh trường tốt trong 

mùa đông khi nhiệt độ môi trường xuống thấp. 

Câu 2. (1,0 điểm) 

1 C; 2. A. 

Câu 3. (1,5 điểm) 

1. B, D ; 2. A, C, E. 
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Câu 4. (1,5 điểm) 

1. A ; 2. A. 

Câu 5. (1,0 điểm) 

1. D ; 2. B. 

Câu 6. (1,0 điểm) 

1. À; 2. c. 
Câu 7. (1,0 điểm) 

Sinh sản bào tử. 

ĐỂ 2 

Cầu 1. (4,0 điém) 

Thê nào là thụ tinh kép ? Nguồn gốc của hạt và quả ? 

Câu 2. (1,0 điểm) 

1. Vitamin D có vai trò gì trong quá trình sinh trưởng và phát tr ển 

cùa động vật ? 

A. Cần cho quá trình tạo máu ở tủy xương. 

B. Cần cho sự phát triển của xương, 

c. Là yếu tô' hình thành enzim. 

D. Là yếu tố hình thành hoocmôn. 

2. Yếu tố nào của môi trường ảnh hưởng mạnh nhất đến quí itrình 

sinh trưởng và phát triển cùa củ động vật vù người ? 

A. Thức ăn. B. Nhiệt độ. 

C. Độ ẩrn. D. Ánh sáng. 

Cáu 3. (1,0 điểm) 

Khoanh tròn chữ cái chỉ câu trả lời đúng. 

1. Vì sao nhị và nhụy là hộ phận quan trọng nhất cùa hoa ? 

A. Vì nhuy có bầu chứa noãn mang tế bào sinh dục cái. 

B. Vì nhị có nhiều hạt phấn mang tế bào sinh dục đực. 

c. Vì có nhiều hương thơm, mật ngọt (thu hút sâu bọ). 

D. Cá A và B đúng. 

2. Thế nào là hoa dơn tính ? 

A. Hoa có đài, tràng, nhị. B. Hoa có đài, tràng, nhụy, 

c. Hoa thiếu nhị hoặc nhụy. D. Cả A và B đúng. 
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Câu 4. í 1,0 điếm) 

Sấp xếp đặc điểm cùa các quá trình tương ứng vơi tưng quá trình. 

TT Quá trinh Dạc điếm Kết quá 

1 Thụ phấn A. Sự hợp nhắt cùa giao tứ (lự vdr:.H tư cái hình Ị1....r| 

2 Thụ tinh thành hợp tử. 2. 

3 Thụ tinh kép B. Sự vận chuyên hạt phấn từ nhị dến núm nhụy. 3 
c. Sự hợp nhât cùa 2 nhân tinh trung một tê bào 1 
trứng, một \ỏi nhân lưỡng bói. . 

!_ỉ 

Câu 5. (1,0 điếm) 

Khoanh tròn chữ cái chi câu trả lời đúng. 

1. Đặc điểm nùo không củ â sinh sản rô tính ? 

A, Cá thê sống độc lập, đơn lẻ vẫn có thế tạo ra con cháu. 

B. Tạo ra các cá thê mới giống nhau và giống cá thể mẹ vể đậc điểm 

di truyền. 

c. Tạo ra các cá thể thích nghi tốt với mòi trường sống ổn định, ít 
biến động, nhờ vây quần thể phát triển nhanh. 

D. Tạo ra các cá thẻ mới rat da dạng về các đãc điểm di truyền. 

2. Chửi núng của hoocrnôn LH lủ gì ? 

A. Kích thích nang trứng phát triến và tiết ra ơstrôgen. 

B. Làm trứng chín và rụng và làm cho thè vàng tiết ra hoocmôn 

prôgestêron và ơstrôgen. 

c. Làm cho niêm mạc tử cung phát triển dày lên. 

D. Cả A và c đúng. 

Câu 6. (1,0 điếm) 

Khoanh tròn chữ cái chỉ câu trả lời dúng. 

1. Tại sao thụ tinh trong â dộng vật tiến hóa hơn thạ tinh ngoài ? 

A. Tỉ lệ trứng được thụ tinh cao. 

B. Sự thụ tinh diễn ra không phụ thuộc vào mỏi trường. 

c. Trứng được bảo vộ trong cơ thể mẹ và tỉ lệ sông sót của con non cao. 

D, Cả A, B và c đúng. 

2. Chiền hướng tiến hóa của sinh sản hữn tính ? 

1. Chưa có cơ quan sinh sản đến có cơ quan sinh sản riêng biệt. 

2. Từ cơ thể lưỡng tính dến cơ thể đơn tính. 
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3. Từ thụ tinh ngoài đến thụ tinh trong. 

4. Từ thụ tinh cần nước đến thụ tinh khỏng cẩn nước. 

5. Từ tự thu tinh đến thụ tinh chéo. 

6. Con sinh ra chưa được chăm sóc nuôi dường đến được chăm sóc 

nuôi dưỡng. 

7. Từ sinh sản đơn giản đến sinh sản phức tạp. 

A. 1,2, 3,4, 5,6; B. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ; 

c. 1,3,4, 5,6,7; D. 1,2, 4, 5, 6, 7. 

Câu 7. (1,0 điểm) 

Tìm từ phù hợp điền vào chỗ trống hoàn chỉnh các câu sau : 

Noãn đã thụ tinh (chứa hợp tử và tế bào tam bội) phát triển thành hạt. 

Hợp tử phát triển thành phôi. Tế bào tam bội chia thành một khối da bào 

.được gọi là nội nhũ. Nội nhũ (còn gọi là phôi nhũ) là mô nuôi 

dưỡng phôi phát triển. 

Đáp án 

Câu 1. (4,0 điểm) 

* Thụ tinh kép là hiện tượng cả hai nhân tham gia thụ tinh, một hòa 

nhập với trứng, nhân thứ hai hợp nhất với nhân lưỡng bội (2n) tạo nên tế 
bào nhân tam bội (3n), khởi dầu của nội nhũ cung cấp dinh dường cho 

phôi phát triển. 

* Hạt do noãn đã được thụ tinh chuyển hóa thành. Hạt chứa phôi cây 

và có nôi nhũ hoặc không có nội nhũ. 

* Quà là do bầu nhụy sinh trưởng dày lên chuyển hóa thành. Quả 
được hình thành không qua thụ tinh noãn (quả giá) gọi là quả đơn. Quả 
bảo vê hạt và giúp hạt phát tán. Quá trình hình thành quả xảy ra đồng thời 

với quá trình hình thành hạt. 

Cáu 2. (1,0 điểm) 

1. B; 2. A. 

Câu 3. (1,0 điểm) 

•l.D; 2.C. 

Câu 4. (1,0 điểm) 

1. B; 2. A ; 3.C. 

Câu 5. (1,0 điểm) 

l.D; 2. B. 
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Cáu 6. (] ,0 điếm) 

1. C; 2. A. 

Câu 7. (1,0 điếm) 

Giàu chất dinh dưỡng. 

ĐỂ 3 

Câu 1. (3,0 điếm) 

Sự khác nhau giữa sinh sản vô tính với với sinh sản hữu tính ? 

Cảu 2. (1,0 điểm) 

\ .Thê nào là sinh sản sinh dưỡng nhân tạo ? 

A. Là các hình thức sinh sản sinh dưỡng do con người tạo ra. 

B. Là các hình thức sinh sản sinh dưỡng trong tự nhiên mà con người 

quan sát được. 

c. Là các hình thức sinh sản sinh dưỡng do con người chủ động tạo 

nhầm nhân giống cây ăn quả. 

D. Là hình thức sinh sản sinh dưỡng do con người thực hiện như : 

giâm, chiết, ghép cây, nhân giông vô tính. 

2. Trong các cách nhún giống sau, cách nhân giống nào nhanh nhất, 

hiệiu quả nhất ? 

A. Giâm cành, chiết cành. B. Ghép cây, chiết cành, 

c. Nhân giống vô tính trong ống nghiệm. D. Cả A và B đúng. 

Câiu 3. (1,5 điểm) Sấp xếp các kiểu nhân giống tương ứng với từng hình 

thức sinh sản sinh dưỡng. 

TT ■ Hình thức sinh sản Kiêu nhản giỏng Két quá 

1 

2 

Sinh sản sinh dưỡng 

tự nhiẽn 

Sinh sản sinh dưỡng 

nhân tạo 

A. Giâm cành 

B. Chiết cành 

c. Bằng thân bò 

D. Bằng thân rể 

E. Bằng rễ củ 

G. Bằng lá 

H. Ghép cây 

I. Nhân giống vô tính trong ống nghiệm 

1. 

2. 
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Cáu 4. (1,0 điểm) 

Khoanh tròn chữ cái chỉ câu trả lời đúng. 

1. Thê nào là thụ phấn ? 

A. Là hiện tượng hạt phấn tiếp xúc với đầu nhụy. 

B. Là hiện tượng ong mang phấn hoa từ hoa này đến hoa khác. 

c. Là hiện tượng nhờ gió mà hạt phấn bay từ cây này sang cây khác. 

D. Cả B và c đúng. 

2. San khi thụ tinh, ở hoa có những hiến đổi gì ? 

A. Hợp tử phát triển thành phôi. 

B. Noãn phát triển thành hạt chứa phôi, 

c. Bầu phát triển thành quả chứa hạt. 

D. Cả A, B và c đúng. 

Câu 5. (1,5 điểm) 

Khoanh tròn chữ cái chỉ câu trả lời đúng. 

1. Kiên, rệp có hình thức sinh sản nào ? 

A. Trinh sinh. B. Phân mảnh. 

C. Hữu tính. D. Phân đôi. 

2. Sinh sản vô tính có lợi khi nào ? 

A. Mật độ quần thể thấp. 

B. Mật độ quần thể cao. 

C. Cần nhân nhanh giống cây trổng và tạo nhiều biến dị. 

D. Cả B và C đúng. 

Câu 6. (1,0 điểm) 

Khoanh tròn chữ cái chỉ câu trả lời đúng. 

1. Đặc điểm nổi hột trong sinh sàn cửa giun đất là gì ? 

A. Thụ tinh chéo. B. Thụ tinh ngoài, 

c. Thụ tinh trong. D. Cả B và C đúng. 

2. Ech có hình thức thụ tinh nào ? 

A. Thụ tinh chéo. B. Thụ tinh trong, 

c. Thụ tinh ngoài. D. Cả A và B đúng. 

Câu 7. (1,0 điểm) 

Tim từ phù hợp điền vào chỏ trống hoàn chỉnh các câu sau : 

Do nồng độ các hoocmôn sinh dục biến động theo chu kì nôn 

.của trứng cũng diễn ra theo chu kì. Các loài động vật khái nihau 

có chu kì trứng chín và rụng khác.nhau. 
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Đáp án 

Câu 1. (3,0 điếm) 

Sinh sán vổ tính là quá trinh sinh sán tạo ra các cá thê mới giống cá 

thê mẹ, khóng có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng đẻ tạo thành hợp tử. 

Sinh sản hữu tính là quá trình sinh sản có sự kết hợp cùa giao tử đực 

(n) với giao tử cái (n) đê tạo ra hợp tử (2n). hợp tử phát triên thành cơ thê’ 

mới mang thông tin di truyền của cá bô' và mẹ. 

Câu 2. (1,0 diêm) 

1. D ; 2. c. 

Cảu 3. (1,5 điểm) 

l.c, D, E, G ; 2. A, B, H, 1. 

Câu 4. (1,0 diêm) 

1. A ; 2. D. 

Câu 5. (1,5 điếm) 

1. A ; 2. A. 

Cáu 6. (1,0 điếm) 

1. A ; 2. c. 

Câu 7. (1,0 điểm) 

Quá trình phát triển, chín và rụng. 

ĐỂ 4 

Câu 1. (4,0 điểm) 

Tại sao nữ dưới 19 tuổi không nên sử dụng thuốc tránh thái có chứa 

nhiều hoocmôn sinh dục nữ hoặc biên pháp đình sản mà nên chọn sử 

dụng các biện pháp tránh thai khác ? 

Câu 2. (1,0 điểm) 

Sáp xếp các đãc điểm của các loại hoa tương úmg với từng cách thụ phấn. 
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TT Cách thụ phân Đậc điểm Kết quà 

1 

2 

Hoa thụ phấn nhờ cốn trùng 

Hoa thụ phấn nhờ gió 

A. Hoa có bao hoa tiêu giảm 

B. Hoa có màu sắc sặc sỡ 

c. Có hương thơm, mật ngọt 

D. Hạt phấn to, có gai 

E. Chỉ nhị dài, hạt phấn nhiều, 

nhỏ, nhẹ 

G. Đầu nhụy thường có lông 

dính, chất dính. 

1"...... .. 

2. 

Câu 3. (1,0 điểm) 

Khoanh tròn chữ cái chỉ câu trả lời đúng. 

1. Sinh sản hữu tính có những hình thức thụ tinh nào ? 

A. Thụ tinh chéo. B. Thụ tinh trong. 

c. Thụ tinh ngoài. D. Cả A, B và c đúng. 

2. Thế nào lù trinh sinh ? 

A. Trứng được thụ tinh nhưng không thành hợp tử. 

B. Trứng không được thụ tinh vẫn phát triển thành cơ thè đơn bộ. 

c. Trứng được thụ tinh thành hợp tử nhưng con non không sống. 

D. Cả A và c đúng. 

Câu 4. (1,0 diêm) 

Khoanh tròn chữ cái chỉ cdu trả lời đúng. 

1. Sự kiện quan trọng nh ít trong quá trình thụ tinh lù gì ? 

A. Sự kết hợp theo nguydn tắc : một giao tử đực với một giao tử cáii. 

B. Sự kết hợp nhân của hai giao tử đơn bội. 

c. Sự tổ hợp bộ nhiễm sắc thể cùa giao tử đực và giao tử cái. 

D. Sự tạo thành hợp ti. 

2. Tại sao có quả ch' chứa một hạt, có quà nhiều hạt ? 

A. Tùy từng loại cây mà trong bầu nhụy chứa một noãn hay nhiéu ncăni. 

B. Một noãn đã thụ tinh hình thành một hạt. 
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c Sô' lượng hạt trong quả phụ thuộc vào số noãn đã được thụ tinh. 

D. Cả A, B và c đúng. 

Câu 5. (1,0 điểm) 

Khoanh tròn chữ cái chỉ câu trả lời đúng. 

1 Nhóm động vút nào gồm toùn động vật thụ tinh ngoài ? 

A. Cá mè, cá chép, ếch đồng, chẫu chàng. 

B. Cá rô, cá quả, ba ba, cóc nhà, cò, cánh cam. 

c. Cá chắm, cá riếc, nhái bàu, cá sấu, hà mã. 

D Rái cá, cá heo, chim cánh cụt, hải cẩu. 

2. Nhóm dộng vật nào gồm toàn động vật thụ tinh trong ? 

A. Cá thu, cá trích, cá ngừ, hải cẩu. 

B. Chuột bạch, mèo, ngựa, hươu sao. 

c. Cá mòi, ếch, bọ ngựa, bọ dừa. 

D. Chuồn chuồn, châu chấu, cá khoai, cá mập. 

Càu 6. (1,0 điểm) 

Khoanh tròn chữ cái chỉ câu trả lời đúng. 

1. Biện pháp điều khiển giới tính ở đùn vật nuôi ? 

A. Tách tinh trùng. 

B. Thụ tinh nhân tạo (ngoài hoặc trong cơ thể cái), 

c. Nuôi cấy phôi trong ống nghiệm. 

D. Cả A và B đúng. 

2. Cúi hiện pháp lủm thay đổi số con ở động vật ? 

A. Sử dụng hoocmôn hoặc chất kích thích tổng hợp. 

B. Thay đổi các yếu tố môi trường, 

c. Tạo dòng vô tính. 

D. Cả A, B và c đúng. 

Câu 7. (1,0 điểm) 

Tim từ phù hợp điền vào chồ trống hoàn chỉnh các câu sau : 

Sinh sàn vô tính dựa chủ yếu trên cơ sờ phân bào nguyên nhiêm để 

tạo ra các cá thể mới. Các.giông cá thể gốc. 

Sinh sản vô tính được ứng dụng trong nuôi cấy mô sống và nhân bản 

vô tính. 
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Đáp án 

Câu 1. (4,0 điểm) 

Nữ dưới 19 tuổi không nên sử dụng thuốc tránh thai có chứa nhiều 

hoocmôn sinh dục nữ, vì ớ tuổi này là tuổi vị thành niên, cơ thể đang 

hoàn thiện cấu tạo và chức năng của các cơ quan. Nếu sử dụng thuốc 

tránh thai có chứa nhiều hoocmồn sinh dục nữ tức là có sự can thiệp từ 

bên ngoài, làm ảnh hưởng đến quá trình hoàn thiện các cơ quan, đặc biệt 
là cơ quan sinh dục. Nữ dưới 19 tuổi không dùng biện pháp đình sản để 

tránh thai vì ở biện pháp này, người ta thực hiện phẫu thuật để thắt ống 

dẫn trứng. Khi đẻ cần thực hiên phẫu thuật nối lại ống dẫn trứng để các 

ống này trở lại bình thường như ban đầu. Viộc nối lại ống dẫn trứng là rất 

khó khăn, chi phí cao, rất khó hoàn thiện để có con lại. Do đó không sử 

dụng các biện pháp trên mà sử dụng các biện pháp khác như bao cao su, 

đặt vòng, xuất tinh ngoài âm đạo... 

Câu 2. (1,0 điểm) 

l .B, c, D ; 2. A, E, G. 

Câu 3. (1,0 điểm) 

1. D; 2. B. 

Câu 4. (1,0 điểm) 

1. c ; 2. D. 

Câu 5. (1,0 điểm) 

1. A;2. B. 

Câu 6. (1,0 điểm) 

1. D ; 2. D. 

Cảu 7.( 1,0 điểm) 

Cá thể mới giống nhau. 
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